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Comissão de Minas e Energia

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

07.06.2014 812
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da 17ª Legislatura
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27.05.2014 8ª Reunião Ordinária da
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Comissão Extraordinária das
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Comissão de Política
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Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
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Comissão de Constituição e
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Legislativa Ordinária da 17ª
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Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
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da 17ª Legislatura
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Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

06.06.2014 684
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Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

07.06.2014 821

28.05.2014 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão Extraordinária das

Águas

10.06.2014 864

28.05.2014 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.06.2014 1792

29.05.2014 31ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear o Hospital Vera
Cruz pelos 65 Anos de sua

Fundação

03.06.2014 55

29.05.2014 17ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

04.06.2014 119

29.05.2014 30ª Reunião Especial da 4ª Sessão 07.06.2014 743
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Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura - Destinada à
Realização do Ciclo de

Debates Contribuição das
Engenharias para o

Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais

29.05.2014 14ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.06.2014 868

29.05.2014 9ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.06.2014 867

29.05.2014 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.06.2014 866

29.05.2014 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.06.2014 1494

29.05.2014 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

17.06.2014 1793
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na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

30.05.2014 32ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura – Destinada a

Homenagear a Comunidade
Batista Shalom Internacional

05.06.2014 264

30.05.2014 15ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.06.2014 869

02.06.2014 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

06.06.2014 686

02.06.2014 34ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Comemorar o Dia da

Independência do Estado de
Israel

06.06.2014 654

02.06.2014 33ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear a Apae pelos 60
Anos de sua Criação no Brasil

06.06.2014 623

02.06.2014 18ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

10.06.2014 875
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Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

02.06.2014 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.06.2014 875

02.06.2014 16ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.06.2014 871

02.06.2014 18ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

10.06.2014 870

03.06.2014 42ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

05.06.2014 219

03.06.2014 35ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à
Entrega ao Cardeal Dom Paulo

Evaristo Arns, Arcebispo
Emérito de São Paulo, do Título

de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais

06.06.2014 672

03.06.2014 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

07.06.2014 825
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Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

03.06.2014 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.06.2014 884

03.06.2014 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.06.2014 882

03.06.2014 19ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

10.06.2014 881

03.06.2014 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.06.2014 877

03.06.2014 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.06.2014 2040

03.06.2014 9ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e
outras Drogas na 4ª Sessão

24.06.2014 2087
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Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

04.06.2014 43ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

06.06.2014 533

04.06.2014 4ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.06.2014 801

04.06.2014 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.06.2014 888

04.06.2014 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

10.06.2014 887

04.06.2014 19ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.06.2014 886

04.06.2014 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.06.2014 921

04.06.2014 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

12.06.2014 1178
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17ª Legislatura

04.06.2014 9ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.06.2014 1498

04.06.2014 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.06.2014 1496

04.06.2014 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

14.06.2014 1495

04.06.2014 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Prevenção e

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

Legislatura

14.06.2014 1495

04.06.2014 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

17.06.2014 1794

04.06.2014 9ª Reunião Ordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.06.2014 2042
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04.06.2014 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Minas e Energia

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

27.06.2014 2513

04.06.2014 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

28.06.2014 2588

05.06.2014 44ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.06.2014 720

05.06.2014 20ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

10.06.2014 889

05.06.2014 17ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.06.2014 923

05.06.2014 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.06.2014 922

05.06.2014 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.06.2014 1498
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05.06.2014 20ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.06.2014 2048

05.06.2014 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

24.06.2014 2092

05.06.2014 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

24.06.2014 2090

06.06.2014 36ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear o Tribunal de
Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais

14.06.2014 1393

09.06.2014 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.06.2014 924

09.06.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

14.06.2014 1499
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4ª Sessão Legislativa Ordinária
da 17ª Legislatura

09.06.2014 37ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear o Hospital César

Leite, de Manhuaçu

14.06.2014 1411

09.06.2014 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.06.2014 2049

10.06.2014 18ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.06.2014 1179

10.06.2014 45ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.06.2014 1115

10.06.2014 11ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.06.2014 1502

10.06.2014 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.06.2014 1500
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10.06.2014 12ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.06.2014 1804

10.06.2014 23ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

17.06.2014 1803

10.06.2014 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.06.2014 1801

10.06.2014 22ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

17.06.2014 1796

11.06.2014 5ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.06.2014 1423

11.06.2014 46ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.06.2014 1281

11.06.2014 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

17.06.2014 1809

11.06.2014 5ª Reunião Extraordinária da 17.06.2014 1808
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Comissão de Redação na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.06.2014 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.06.2014 1807

11.06.2014 19ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.06.2014 1805

11.06.2014 20ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.06.2014 2054

11.06.2014 24ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

19.06.2014 2052

11.06.2014 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.06.2014 2097

11.06.2014 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

24.06.2014 2093
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Ordinária da 17ª Legislatura

11.06.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

27.06.2014 2516

11.06.2014 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

27.06.2014 2515

12.06.2014 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

25.06.2014 2101

16.06.2014 6ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.06.2014 1955

16.06.2014 25ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

24.06.2014 2099

16.06.2014 9ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.06.2014 2524

16.06.2014 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Administração

27.06.2014 2523
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Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.06.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.06.2014 2522

16.06.2014 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

27.06.2014 2520

16.06.2014 13ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.06.2014 2519

17.06.2014 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.06.2014 2102

18.06.2014 Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.06.2014 2087

18.06.2014 21ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.06.2014 2104
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18.06.2014 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

27.06.2014 2525

24.06.2014 47ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.06.2014 2283

24.06.2014 15ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.06.2014 2529

24.06.2014 14ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.06.2014 2527

24.06.2014 7ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.06.2014 2448

24.06.2014 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.06.2014 2603

24.06.2014 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.06.2014 2601
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25.06.2014 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Minas e Energia

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

27.06.2014 2530

25.06.2014 8ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.06.2014 2461

25.06.2014 48ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.06.2014 2423

26.06.2014 Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.06.2014 2588
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 31ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/5/2014
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Célio Moreira - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Marcos Rocha Rabello -
Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Palavras da Sra. Diana Rabello -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Dinis Pinheiro - Arlen Santiago - Célio Moreira - Tiago Ulisses.

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.

Atas
- O deputado Arlen Santiago, 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 Vera Cruz pelos 65
anos de sua fundação.

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

Rabello, presidente do Hospital Vera Cruz; José Alves Viana, conselheiro do Tribunal
de  Contas;  Professor  Wendel,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;
Olavo  Machado  Júnior,  presidente  do  Sistema  Fiemg;  e  Renato  Rocha  Rabello,
diretor de produção do Hospital Vera Cruz; as Exmas. Sras. Ana Cristina Lara e Diana
Rabello e o Exmo. Sr. deputado Célio Moreira.
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Registro de Presença
O locutor  -  Registramos  a  presença,  neste  ato,  dos  Exmos.  Srs.  Reginaldo  de

Araújo, presidente da Associação de Hospitais de Minas Gerais; Ilânio Starling, vice-
presidente do Conselho Administrativo do Hospital  Vera Cruz; e das Exmas. Sras.
Raquel  Rocha Rabello  e Ângela  Rocha Rabello,  netas  de  um dos fundadores do
Hospital Vera Cruz, Sr. Ajax Corrêa Rabello.  Acusamos também o recebimento de
mensagens enviadas pelo Exmos. Srs. deputado federal Marcos Montes e senadores
Zezé Perrella e Aécio Neves, por meio das quais S. Exas. lamentam não poderem se
fazer presentes em razão de compromissos agendados previamente, parabenizam o
hospital pelo transcurso dos 65 anos de fundação e, naturalmente, o deputado Dinis
Pinheiro, presidente da Assembleia, pela autoria desta homenagem.

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

pela Banda da Polícia Militar de Minas Gerais, sob a regência do Ten. Marco Aurélio
Lacerda.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Célio Moreira

Boa  noite,  senhoras  e  senhores.  Gostaria  de  cumprimentar  o  deputado  Dinis
Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e autor do
requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem;  o  Dr.  Marcos  Rocha  Rabello,
presidente do Hospital Vera Cruz; o Dr. José Alves Viana, conselheiro do Tribunal de
Contas,  nosso  amigo  e  ex-presidente  desta  Casa;  o  vereador  Professor  Wendel,
representando o  presidente  da  Câmara Municipal  de Belo  Horizonte;  o  Sr.  Olavo
Machado Júnior, presidente do Sistema Fiemg; o Sr. Renato Rocha Rabello, diretor
do Hospital Vera Cruz, onde já fiz tantas consultas; e a Sra. Ana Cristina Lara.

A Assembleia, cuja visão de futuro é ser reconhecida como o poder do cidadão na
construção de uma sociedade melhor, tem na saúde do povo mineiro uma de suas
principais  preocupações.  Evidência  disso  foi  o  nosso  profundo  engajamento  no
movimento  Assine  +  Saúde,  que  coletou  assinaturas  para  enviar  ao  Congresso
Nacional  um  projeto  de  lei  destinado  a  conseguir  mais  recursos  públicos  para  a
saúde. Por isso, o Parlamento de Minas tem particular  satisfação em homenagear
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instituições que, como o Hospital Vera Cruz, trabalham para que homens, mulheres e
crianças tenham uma vida mais longa e mais saudável.

Hoje referência mineira em medicina de alta complexidade, o Vera Cruz foi fundado
em 1949 pelos  médicos Sylvio  Miraglia  e Antônio Starling e pelo engenheiro Ajax
Rabello. Já nasceu com vocação para o pioneirismo e para a inovação, mas sem
descuidar da assistência humanizada. O comprometimento com ideais humanísticos
e cristãos já se fazia notar em sua inauguração, com a celebração de uma missa pelo
arcebispo  D.  Antônio  dos  Santos  Cabral  e  a  presença  de  irmãs  de  caridade  na
assistência  aos  doentes.  Reconhecido  como o  mais  moderno  hospital  do  Estado
desde  seu  surgimento,  o  Vera  Cruz  atrai  talentos  médicos  de  todo  o  Brasil
interessados em crescer junto com ele e contribuir  para o seu desenvolvimento. A
realização, pelas hábeis mãos do Dr. Sebastião Rabello, filho de um dos fundadores,
da primeira cirurgia cardiovascular de Minas contribuiu para consolidar a instituição
no rol dos estabelecimentos de ponta do País.

Muitas décadas se passaram, mas a vocação do Vera Cruz para a modernidade
segue  inalterada.  A  qualidade  dos  serviços  prestados  levou  o  hospital  a  ser
acreditado em nível de excelência pela Organização Nacional de Acreditação - ONA.
Atualmente,  a  instituição,  responsável  pela  formação  de  tantos  profissionais  de
renome ao longo de sua história, conta com um corpo clínico de 460 médicos, que
atuam em 38 especialidades. Além disso, emprega mais de 700 colaboradores, que
tornam possível a realização de uma média de 10 mil atendimentos e 600 cirurgias
por mês. Não devemos nos esquecer de que, por trás de cada uma dessas cifras,
está  o  cuidado  e  o  carinho  com  que os  profissionais  do  Vera  Cruz zelam  pelos
pacientes.

Em sintonia com a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, o
hospital procura conciliar valores éticos, como o respeito e a solidariedade, e adoção
das mais modernas tecnologias da área médica. Tal postura está presente em todos
os setores da instituição, orientando também as ações empreendidas pela Fundação
Nair  Villela  Rabello  -  Funar.  Fundada  no  ano  2000,  com  a  missão  de  beneficiar
pessoas  carentes  nas  áreas  de  saúde,  educação  e  ação  social,  a  Funar  vem
desenvolvendo inúmeros  projetos,  entre  os  quais  se destaca o Vivendo Melhor  a
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Terceira Idade, voltado para os idosos do Bairro Primeiro de Maio.
Nessas  seis  décadas  e  meia,  toda  a  equipe  do  Vera  Cruz,  hoje  presidida  por

Marcos Rocha Rabello, conseguiu a confiança e o respeito da população pela sua
permanente  atualização,  sabiamente  mesclada  à  tradição.  Faço  votos  de  que,  a
esses 65 anos de existência,  somem-se muitos  outros para que o hospital  possa
seguir  ofertando  aos  mineiros  tratamento  de  qualidade  e  atendimento  acolhedor,
pautados pelo respeito e pela confiança. Muito obrigado. Parabéns ao Vera Cruz.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Assembleia

Legislativa, fará a entrega ao presidente do Hospital Vera Cruz, Sr. Marcos Rabello,
de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes
dizeres: (- Lê:) “Referência em diversas especialidades da medicina, o Hospital Vera
Cruz completa, em 2014, 65 anos de grandes serviços prestados à sociedade. Seu
pioneirismo e excelência no tratamento de graves enfermidades e na prevenção da
infecção hospitalar são reconhecidos por importantes entidades, como a Organização
Nacional  de  Acreditação,  e  também  pelos  clientes,  que,  não  raro,  manifestam
publicamente o sucesso de suas terapias. A instituição também se destaca na área de
responsabilidade  social,  com  projetos  voltados  para  a  terceira  idade  e  para  a
reabilitação de pessoas portadoras de fenda labial. Por sua valiosa contribuição para
a  saúde  do  povo  mineiro,  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais
confere ao Hospital Vera Cruz justa homenagem, na ocasião do aniversário de sua
fundação.”.

O presidente - Solicito a presença do nosso querido amigo, deputado Célio Moreira.
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Marcos Rocha Rabello
Boa noite, Exmos. Srs. e Sras. Deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta
homenagem; José Alves Viana, conselheiro do Tribunal de Contas; Professor Wendel,
vereador de Belo Horizonte; Olavo Machado Júnior, presidente do Sistema Fiemg;
Ana Cristina Lara; Renato Rocha Rabello, diretor de produção do Hospital Vera Cruz;
deputado  Célio  Moreira,  senhores,  senhoras,  médicos  do  nosso  corpo  clínico,
colaboradores e autoridades presentes.
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O nosso hospital foi inaugurado em 1949 em pleno período pós-Segunda Guerra
Mundial. O Hospital Vera Cruz, que acaba de completar 65 anos, é uma empresa
familiar que, como poucas, alcança a sua terceira geração.

O pioneirismo do Dr. Ajax Rabello, do Dr. Sylvio Miraglia e do Dr. Antônio Starling
teve como um de seus sucessores o cirurgião cardíaco Sebastião Corrêa Rabello,
nosso pai, que alimentou o sonho de desenvolver um hospital inovador e muito além
dos padrões daquela época. O Dr. Sebastião queria praticar uma medicina de alto
nível  em  que  o  respeito  pelo  ser  humano,  em  um  ambiente  de  aprendizado  e
crescimento de seus profissionais, pudesse ser mantido até os dias de hoje, como de
fato foi.

As  dificuldades  encontradas  no  início  de  qualquer  empreendimento  não  foram
impeditivos para que o hospital, à época, realizasse cirurgias de alta complexidade e
pioneiras em nosso estado.

Cabe aqui um agradecimento especial a vários médicos. Não poderia lembrar de
todos, mas ressalto os Drs. Homero Oliveira, Gilberto Lino Viera, Sylvio Ribeiro, Luiz
Fábio Rocha, Wilson Luiz Pavan, José de Araújo, que muito nos honram com a sua
presença, e tantos outros que fizeram parte desse sonho e dessa história, como os
Drs. Hilânio e Paulo Cléber e uma série de excelentes profissionais que já não estão
mais conosco e outros que ainda estão.

Durante  anos  o  Hospital  Vera  Cruz prestou  serviços ao  Inamps.  Nesse período
prevalecia a classificação hierarquizada dos hospitais por qualidade. Isso faz muitos
anos.  Nessa  época,  passamos  por  uma  fase  em  que  o  hospital  trabalhava  com
preços adequados e conseguia crescer de forma sólida e sustentada, mas, com a
criação do SUS logo em seguida e o fim da classificação, a nova precificação pública
inviabilizou  a manutenção desse serviço em nosso hospital  e  em vários  hospitais
privados Brasil afora.

No  início  da  década  de  1990,  a  saúde  suplementar  começa  sua  trajetória  de
crescimento  nas  lacunas  assistenciais  deixadas  pelo  SUS.  Esse  crescimento  foi
capitaneado  principalmente  pela  Unimed,  pela  Unimed-BH,  pelos  planos  de
autogestão, pelos serviços públicos estaduais, como Ipsemg e Polícia Militar, pelas
medicinas  de  grupo  e  pelas  seguradoras.  O  Hospital  Vera  Cruz  teve  papel
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fundamental na consolidação e formação desse mercado, e partimos para melhorias
na gestão do nosso empreendimento. Com o apoio de consultorias de ponta, criamos
o primeiro conselho de administração de um hospital privado em Minas Gerais.

Para dar início à profissionalização dos negócios, elegemos o Dr. Luiz Fernando
Caetano como diretor-geral a fim de enfrentar as mudanças e ajustes no setor de
saúde.  Buscando uma melhor escala da produção,  o Hospital  Vera Cruz realizou,
então, a construção de mais dois andares em sua planta na Avenida Barbacena, nos
idos de 1995, 1996, 1997, inaugurada pelo saudoso prefeito e amigo Célio de Castro,
que afirmou no seu discurso: “Mais como médico que como prefeito, posso afirmar
que a expansão e o aumento de oferta de serviços médicos de alta qualidade do Vera
Cruz é um dos melhores presentes dirigidos à comunidade de Belo Horizonte na
comemoração de seu centenário”.

Outros desafios vieram: juros altos, câmbio desfavorável, aliados a uma enorme
necessidade de investimentos para acompanhar as evoluções tecnológicas na área
de saúde. E, juntamente com esses desafios, uma pressão grande das operadoras
para redução de seus custos e de sua sinistralidade. Tudo isso aumentou, e vem
aumentando a  cada ano,  a  complexidade da gestão  dos hospitais.  Ao longo dos
últimos 15 anos, passamos por várias diretorias, ora com mais ou menos participação
da  família,  mas  sempre  com  o  objetivo  de  melhores  resultados  técnicos  e
econômicos.

Agradeço a meus irmãos, minha esposa e filhos o apoio, em especial ao Dr. Renato
Rabello, atual diretor de produção, e também ao nosso diretor executivo Alexandre
Palhares. Como dizia o Dr.  Sylvio Miraglia,  administrar um hospital é tão difícil  ou
mais  que  gerir  um  navio  de  guerra  em  combate.  Pior  ainda  se  os  ventos  não
estiverem a favor. Cabe aqui um apelo às lideranças do segmento e formadores de
opinião. Existe uma necessidade de revisão urgente dos valores pagos pelos serviços
hospitalares na nossa praça, os quais, hoje, são insuficientes para a sustentabilidade
de um bom hospital. Nesse cenário podemos ter - ou teremos - um custo muito alto
para qualidade da medicina mineira. Percebemos isso no momento. Minas Gerais já
foi e teve uma medicina de um nível muito mais elevado do que percebemos hoje não
só como clientes, mas também como gestores e atores no segmento de saúde; tem
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um crescente déficit de leitos em razão de uma insuficiência de investimentos, um
acelerado envelhecimento da população e uma crescente demanda por  saúde do
povo em geral.  As dificuldades em nos mantermos com qualidade estão cada vez
maiores.

O  Hospital  Vera  Cruz  é  destaque  na  produção  de  médicos,  através  de  seus
programas de residência aprovados pelo MEC, na formação de clínicos e cirurgiões
de primeira estirpe, na formação de profissionais de várias especialidades na saúde.
Oferecemos  serviços  diferenciados  de  atendimento  24  horas  de  cardiologia  e
neurologia com altíssimo grau de resolutividade, e a comunidade mineira sabe disso.
Realizamos  procedimentos  cirúrgicos  de  alta  complexidade  na  cirurgia  cardíaca,
neurocirurgia,  cirurgia-geral,  ortopedia,  urologia,  além  de  outras  especialidades.
Temos um excelente serviço  de  oncologia  e clinica  da dor.  Uma casa que forma
profissionais de altíssimo nível, gestores de qualidade reconhecidos nacionalmente,
que possui  excelentes  sistemas  de  informação,  acreditação de qualidade ONA 3,
precisa ter reconhecimento de seus principais clientes. Que os dirigentes tenham a
sensatez  dessa  reavaliação  urgente  do  que  se  paga  pelos  nossos  serviços  em
reconhecimento  ao  alto  valor  entregue  aos  seus  próprios  clientes,  pacientes  e
beneficiários. Pelo esforço a que submetem hospitais e médicos, necessitamos de
preços justos e boas práticas contratuais.

Estamos em processo de aprovação de um projeto de expansão que dobra nossa
capacidade de atendimento e  prestação de serviços médicos.  Nosso projeto  está
contemplado pela lei municipal do coeficiente 5, passando a atual área construída de
8.000m2 para mais de 20.000m2, de 154 leitos para mais de 300 leitos, gerando
trabalho e emprego para mais de mil novos colaboradores e profissionais da saúde.

Agradeço em nome da nossa instituição aos nossos funcionários, ao nosso corpo
clínico,  às  famílias  dos  sócios,  aos  nossos  queridos  gerentes,  a  alguns  aqui
presentes, aos coordenadores, aos supervisores, a todos que fazem ou fizeram parte
da nossa trajetória.  Agradeço pelo esforço,  dedicação e  confiança,  que fazem de
todos que por aqui passaram a família Vera Cruz.

Reforço a importância da nossa instituição em várias dimensões já comentadas.
Alguns dos principais hospitais da cidade são de profissionais que no Vera Cruz se
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formaram como médicos, como cidadãos e empresários. Posso citar sem medo de
errar empreendimentos como o Socor, que foi nosso sócio até 1990; o Dr. Salvador,
do Mater Dei,  que iniciou sua carreira como médico no Hospital Vera Cruz; o Life
Center, que foi criado, implantado e administrado pelo Hospital Vera Cruz durante um
tempo.

Enfim, nosso legado para a população de BH e para a sociedade mineira é enorme,
e homenagens como esta nos enchem de motivação para continuar na luta diária,
mantendo a perseverança e as nossas convicções em conseguir melhores condições
para a saúde no nosso estado, para o maior bem do nosso povo, sua própria saúde.

Agradeço a presença de todos e, em especial, ao presidente desta Casa, deputado
Dinis Pinheiro, que nos honra com esta homenagem.

Agradeço à  banda da PM,  com seu apoio,  usual  qualidade e  emoção de suas
participações musicais, e a todos que participaram na organização, na produção e no
apoio deste evento.

Encerrando, gostaria de anunciar uma homenagem que fizemos a nossa querida
mãe, D. Ruth, através da edição de um livro de receitas de sua autoria, que vai ser
apresentado no término do empreendimento.

Boa noite. Muito obrigado.
O locutor - Com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Presidente do Hospital  Vera  Cruz,  Dr.  Marcos Rocha Rabello,  bom gestor,  bom
amigo, bom mineiro, extraordinário ser  humano, achei  que você não resistiria aos
encantos do violino, porque é um artista altamente talentoso. Estava na esperança de
que ele pudesse nos brindar, mas ele achou melhor deixar para outra oportunidade.
Certamente, eu, o deputado Célio Moreira e todos os presentes estamos ansiosos
para ouvi-lo.

Parabéns, Marcos Rocha, pelo exímio trabalho à frente dessa instituição exemplar.
Isso é algo que nos enche de muito orgulho. Você é um exemplo para todos nós.

Quero saudar sua esposa, Ana Cristina Lara, e seus irmãos, familiares, diretores,
colaboradores, senhoras e senhores.
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Cumprimento o Dr. Renato Rocha Rabello, diretor de produção do Hospital Vera
Cruz,  com cuja preciosa presença é uma alegria contar;  o excelentíssimo senhor,
dileto amigo, valente homem da vida pública, que tem brilhado nesta Casa, deputado
Célio Moreira; o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o deputado, o conselheiro, mas
acima de tudo o médico das criancinhas, hoje conselheiro, estimado amigo, Doutor
Viana, que tem uma história de vida maravilhosa. Quero estender os cumprimentos
para sua filha e para seus familiares que aqui  também se encontram. Ele é uma
daquelas pessoas que dá alegria e encanta o coração pela sua simplicidade, pelos
seus valores, pelos atributos. É uma alegria enorme revê-lo.

Quero saudar  essa notável  revelação da política de BH,  dileto  amigo,  vereador
Wendel, que também tem feito um trabalho de notável valor na Casa do povo em BH.
Quero  saudar  esse  extraordinário  mineiro,  combativo,  gigante  e  intransigente  na
defesa dos mineiros, das nossas causas, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. O
seu trabalho é  aplaudido  e  reverenciado não somente pelos  mineiros,  mas pelos
brasileiros. Todos nós temos muito orgulho dele graças ao seu trabalho esmerado.
Hoje ele nos encanta com a sua presença. Dr. Olavo Machado, é uma alegria enorme
revê-lo. Quero saudar ainda a minha sogra, D. Amélia, que hoje saiu de casa. Essa
foi  uma proeza do Hospital  Vera Cruz,  porque nesse horário  geralmente ela está
rezando por todos nós. Mas hoje veio aqui para trazer a sua simpatia e o seu sorriso,
ao lado do Márcio. Sejam muito bem-vindos.  Saúdo ainda a imprensa e todos os
funcionários.

Este  é  um  momento  muito  especial.  Prestei  muita  atenção  na  belíssima
manifestação do Marcos. Uma obra deve realmente ser fecundada pela fé. E a obra
chamada Vera Cruz é fecundada pela fé, perseverança, coragem, devoção e braveza
na defesa do que acredita. Você falou algo muito latente nos olhos e no coração do
povo  brasileiro.  É  inaceitável  o  tratamento  que  o  Brasil  tem  concedido  à  saúde
pública. Falo sempre que ela não tem sido tratada como prioridade absoluta. O que
você disse retrata esta minha singela fala. É inconcebível, choca a alma, entristece o
coração,  por  exemplo,  a  tabela  praticada  pelo  SUS  para  pagar  o  procedimento
médico.  Ela  é  inacreditável!  E  isso  acontece  no  Brasil,  país  alçado  à  6ª  ou  7ª
economia  mundial.  Eu ando  muito,  converso  muito  com  o  cidadão mais  simples,
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pobre e carente, e fico estarrecido e triste. Infelizmente ele não está sendo acolhido,
não tem acesso à saúde.  Quando assinala a necessidade de uma consulta,  uma
cirurgia ou algo especializado, ele precisa ter muita fé, D. Amélia. O alcance a esse
atendimento está ficando cada dia mais distante.

Há um ano e meio, ao lado de deputados, homens e mulheres abnegados, tive a
oportunidade  de percorrer  Minas  e  o  Brasil,  juntamente  com outras  assembleias,
Associação  Médica  Brasileira,  Associação  Médica  de  Minas  Gerais,  CNBB,
Defensoria Pública,  Ministério Público, OAB, com os brasileiros e as brasileiras, e
fazer  uma  cruzada  muito  marcante  na  minha  vida.  Somente  em  Minas  Gerais,
coletamos quase 1 milhão de assinaturas, sendo que o Brasil coletou 2 milhões. O
nosso  estado  demonstrou  sua  solidariedade,  sua  vontade  de  servir  e  a  sua
indignação  com  esse  descaso  em  relação  à  saúde  pública.  Muitos  ainda  não
conhecem a dura realidade. Hoje os países africanos investem mais na saúde que o
Brasil,  país  que  foi  guindado  à  6ª  ou  7ª  economia  do  mundo.  Há  150  países
investindo mais do que o Brasil. Amigos Viana e Célio Moreira, quando levamos em
consideração o índice  per capita,  vemos que há 75 países investindo mais que o
Brasil nessa área. A Argentina e o Chile investem quase o dobro.

Essa é uma constatação muito  clara para  todos nós:  a saúde no Brasil  é  uma
verdadeira  mazela.  Está  caminhando  a  trancos  e  barrancos  graças  ao  suor,  à
abnegação,  à  garra,  ao  denodo,  à  perseverança  e  à  fé  do  povo,  das  famílias
brasileiras. A trancos e barrancos, ela é conduzida pela participação dos estados, que
são obrigados a investir 12% do seu orçamento nessa área.

A saúde pública no Brasil tem contado com a braveza dos municípios brasileiros,
que menos arrecadam e que, a cada dia, mais encargos e responsabilidades detêm.
Os municípios brasileiros são obrigados a investir 15% do seu orçamento na saúde.
Minha querida e amada terra natal, Ibirité, no ano passado, Márcio, investiu 30% do
seu orçamento na saúde. A média dos municípios mineiros atinge aproximadamente
22%.

E  todo  o  esforço  de  Ibirité,  todo  o  esforço  de  BH,  todo  o  nosso  esforço  são
insuficientes para levar paz, para levar alegria, para levar saúde digna ao cidadão
naquele momento de dor, de maior aflição, de angústia, de agrura. É o momento em
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que ele mais precisa da solidariedade e, acima de tudo, da força do poder público. E
nós fizemos a cruzada da solidariedade e coletamos assinaturas para sensibilizar o
governo federal,  o governo central e determinar o investimento de 10% da receita
bruta  na  saúde.  Os  estados  brasileiros  são  obrigados  a  investir  porque  é  um
percentual constitucional. Os municípios também são obrigados a investir. Isso me
leva  a  uma  indagação  permanente:  por  que  justamente  quem  detém
responsabilidades maiores, por que justamente, presidente Olavo, quem concentra
70% da arrecadação tributária não conta com o valor constitucional para investir na
saúde? Esse é o Brasil.

E  aí  falo  que  a  sociedade  brasileira  tem  de  externar  sua  indignação  e  sua
inquietação. Fizemos uma caminhada por Minas e pelo Brasil, apresentamos esse
projeto de lei com 2 milhões de assinaturas, mas, infelizmente, ele se encontra lá,
paralisado, estagnado. Infelizmente o governo central não vê essa iniciativa com bons
olhos, essa iniciativa que brotou da inquietação do povo brasileiro, que não está feliz,
que está triste, que está inquieto e que não tem uma boa saúde. E digo a vocês: não
dá para ser feliz se não temos a condição e a oportunidade de levar a felicidade ao
próximo, ao semelhante.

Espero que algum dia, amigo Marcos, queridos colaboradores, presidente Olavo,
senhoras e senhores,  esse espírito  cristão de cada um de vocês que abraçam a
saúde  com  simplicidade,  mas  com  fervor  e  com  amor  possa  inspirar  o  Brasil,
sobretudo aqueles que têm responsabilidades maiores, a tratar da saúde pública, a
tratar  da  vida das pessoas,  das  crianças,  dos  jovens,  dos idosos,  de todos,  com
decência, com dignidade e com amor. Aí haveremos, sim, de ser não um bom Brasil,
mas, acima de tudo, uma belíssima nação, uma nação realmente apta a servir a seu
povo e a sua gente; uma nação que acolha não poucos, mas todos; uma nação que
seja, acima de tudo, D. Amélia, cidadã, amiga, solidária e cristã. Esse é o espírito que
mantém de pé o Hospital Vera Cruz.

Você honra, ao lado dos seus irmãos, dos seus familiares, dos seus pais, aqueles
que fundaram, com coragem, com dinamismo e com amor, essa belíssima obra, essa
obra de BH, essa obra da sociedade de Minas, que cuida das pessoas com carinho;
pioneira, mas que avança, que se moderniza, que enfrenta os obstáculos, que tem
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uma caminhada de solavancos, mas que está sempre acreditando, sempre cuidando
do ser humano com carinho e com dedicação. Isto é o que a Assembleia de Minas
hoje está abraçando: essa belíssima obra que faz parte da nossa história. São 65
anos de labuta, de peleja, de coragem.

Fico feliz porque isso nos dá a crença de que vale a pena lutar.  Quero, amigo
Marcos, como sempre falo, continuar andando pelas estradas de Minas, pelo Brasil
afora carregando esse desejo no peito, no coração, na alma. Sempre digo: passar a
vida inteira lutando pelos outros é uma vida que vale a pena, é uma vida nova. É isso
que certamente o inspira e inspira a sua família, inspira toda essa obra belíssima,
essa obra santa que se chama Vera Cruz.

Portanto, quero abraçar todos vocês com muito carinho, com muito afeto e com
muito  respeito,  porque  vocês  realmente  são  idealistas,  são  abnegados,  porque
trabalhar  na  área  da  saúde  hoje,  no  Brasil,  é  um  desafio  gigantesco.
Lamentavelmente, esse espírito que carregam todos vocês, que carrega essa obra
não inspirou o Brasil de forma que pudesse não somente abrir os seus olhos, mas
abrir o coração e priorizar a saúde do ser humano de forma absoluta.

Aí, estaremos dando um belo exemplo para o próximo, para os nossos filhos, para a
nossa família e, acima de tudo, para as gerações vindouras.

Tenho a certeza absoluta de que haverá de enriquecer a vida de cada um de nós. E
que todos  os nossos  esforços,  toda a  nossa energia,  todo o nosso suor  possam
aliviar a vida daqueles que ainda, infelizmente, carregam a cruz da fome, da miséria,
do abandono e, acima de tudo, do desprezo por parte da saúde na nossa querida e
amada pátria brasileira.

Eu sonho. Sonho da mesma forma que cada um de vocês. Vale a pena acreditar,
vale a pena ter coragem. Portanto, quero aqui, Marcos, desejar a você muito sucesso,
muito êxito. Continue com essa coragem, assim como seus irmãos, seus familiares,
porque a vida é assim: temos de continuar acreditando para superar as adversidades
da vida.

Tenho certeza absoluta de que, lá na frente, teremos a felicidade de olhar para o
filho, de olhar para o parente, de olhar para um amigo mais simples e dizer: puxa
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vida, valeu a pena, tive a oportunidade de participar da construção dessa sociedade
melhor, mais feliz, mais bacana, mais justa e mais cristã.

Portanto, com muita alegria, com enorme vibração, quero saudar e abraçar essa
belíssima história, essa história de retidão, de largueza de espírito, mas, acima de
tudo, de incondicional amor à vida e ao próximo que se chama Vera Cruz. Que Deus
abençoe, conceda paz, saúde, alegria, e vamos juntos com esse belíssimo espírito
inspirar não somente Minas, mas todos os brasileiros. Daí, sim, teremos a certeza de
vivenciar e de aplaudir uma belíssima nação, justa, humana e cristã.

Parabéns. Uma ótima noite aos senhores e às senhoras.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação musical do grupo
de cordas  da  Orquestra Sinfônica  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  que,  sob a
regência do Ten. Marco Aurélio Lacerda, apresentará as músicas: Feelings, de Morris
Albert, e Nada será como antes, do Clube da Esquina.

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Senhoras e senhores, como já adiantado na fala do Dr. Marcos Rabello,

neste  momento  temos  o  prazer  de  convidar  a  Sra.  Diana  Rabello  para  fazer  a
apresentação do livro de receitas Dona Ruth, que será lançado ainda nesta noite ao
término desta reunião.

Palavras da Sra. Diana Rabello
Boa noite a todos. Hoje estamos aqui comemorando os 65 anos do Hospital Vera

Cruz. A história desse hospital, assim como a história da cirurgia cardiovascular em
Minas Gerais,  confunde-se com a história  de amor dos meus avós. Dr.  Sebastião
Rabello,  ginecologista obstetra, era casado com Ruth, uma jovem que muito cedo
fora diagnosticada com problemas cardíacos e tinha pequena expectativa de vida.
Algum  tempo  depois  desse  diagnóstico,  uma  médica  americana  que  o  casal
conhecera em visita ao Rio de Janeiro enviou uma carta ao Dr. Sebastião sobre a
possibilidade de tratar sua esposa. A esperança estava em Baltimore, no Hospital
Johns  Hopkins,  nos  Estados  Unidos,  onde  um  cirurgião  chamado  Alfred  Blalock
realizava um procedimento inovador. A técnica, que hoje vemos como muito primária,
era o início da cirurgia cardíaca. A possibilidade de cura animou Ruth, que, em um ato
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de extrema coragem, despediu-se da família e embarcou para os Estados Unidos,
sem saber que entraria para a história. Ruth foi uma das primeiras pessoas no mundo
a sobreviver  após uma cirurgia cardíaca e foi  a  primeira mulher operada de uma
cirurgia desse tipo a se tornar mãe.

Sebastião foi seduzido pela beleza de salvar vidas operando corações e decidiu
mudar sua carreira. Inscreveu-se como aprendiz de Blalock e morou mais três anos
em Baltimore, fazendo residência. Em meados da década de 1950, retornou a Belo
Horizonte, onde o Hospital Vera Cruz havia sido inaugurado. Operou seus primeiros
pacientes e fundou uma escola de cirurgia cardiovascular,  de onde saíram muitos
cirurgiões para o Brasil e o mundo.

Ruth passou por mais três procedimentos cardíacos durante sua vida e teve cinco
filhos. Além de muitas boas recordações, Ruth, minha avó, que era uma primorosa
cozinheira,  deixou-nos  também  seu  caderno  de  receitas.  Esse  caderno  saía  da
gaveta toda sexta-feira e dele surgiam sugestões de delícias para o fim de semana.

A mesa farta recebia os filhos, os amigos, genros e noras e, para completar a festa,
os netos. A mesa foi, na verdade, o local de encontro, onde Ruth e Sebastião faziam
questão da presença de todos. Ali eram combinados os passeios dos feriados, idas à
fazenda, viagens, jogos de futebol e vôlei. Ruth construiu uma grande família e viveu
até os  77 anos,  muito além da expectativa dos médicos.  Hoje esse caderno que
tantas alegrias nos trouxe sai novamente da gaveta, multiplica-se e pede licença para
entrar  em  inúmeras  cozinhas,  onde  esperamos  que  possa  inspirar  outras  tantas
famílias. É com muita satisfação que nossa família compartilha esse caderno com
vocês. Caderno organizado por Sílvio Coutinho. Obrigada.

O presidente - Parabéns pela linda manifestação. Certamente a edição de um livro
multiplica,  nesse  momento,  bondade.  Bondade  infinita  para  melhorar  a  vida  do
próximo.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a especial  de amanhã,  dia 30,  às 19 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os deputados Celinho do Sinttrocel e Antônio Carlos Arantes (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 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 a matéria constante na pauta e 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:
4.985,  5.095  e  5.113/2014,  em  turno  único  (deputado  Celinho  do  Sinttrocel);
2.460/2011, em 2º turno (deputado Wander Borges) e 3.170/2012, 5.137, 5.139 5.140,
5.142 e 5.174/2014, em turno único (deputado Bosco).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 992/2011 (relatora: deputada Rosângela Reis); na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
3.048/2012  (relatora:  deputada  Rosângela  Reis)  e  4.659/2013,  para  a  qual  foi
redistribuída  a  proposição  ao  deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Após  discussão  e
votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  rejeição,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
3.074/2012 (relatora: deputada Rosângela Reis). Registra-se a presença do deputado
Wander Borges e retira-se o deputado Antônio Carlos Arantes. 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 4.465/2013,
5.032 e 5.074/2014 com a Emenda nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça
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votada em separado (relator: deputado Bosco); e nºs 3.478/2012; 4.418, 4.525, 4.610
e 4.815/2013 e 5.009, 5.020, 5.082, 5.088 e 5.089/2014 (relator: deputado Bosco),
que receberam parecer por sua aprovação, votando “sim” a deputada Rosângela Reis
e os deputados Celinho do Sinttrocel  e Wander Borges e não se registrando voto
contrário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos  nºs  7.835,  7.986,  7.989  e  7.990/2014.  Submetidos  a  discussão  e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.497/2011 3.444/2012, 3.821, 4.510, 4.702, 4.793 e 4.823/2013,
e 4.886, 4.929, 4.931, 4.932, 4.935, 4.950, 4.952, 4.954, 4.960, 4.970, 4.974, 4.976,
4.977, 5.005 e 5.034/2014. 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 10.005/2014, do deputado
Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião da comissão para debater, em
audiência pública, as condições de trabalho dos carroceiros da Região Metropolitana
de  Belo  Horizonte,  que  fazem  o  transporte  de  pequenos  entulhos.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/5/2014
Às 15h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Rogério  Correia  (substituindo  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  por  indicação  da
liderança do MSC) e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e
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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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos do deputado André Quintão:

-  nº  10.006/2014,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao  superintendente  da
Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais,  com  a  participação dos  representantes  dos  órgãos  convidados  para  a  2ª
Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  para  debater  a  implantação  da  sala  de
audiências especiais no Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Belo Horizonte;

-  nº  10.007/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  superintendente  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 ou
testemunhas de crimes, prevista na Resolução nº 729/2013, art. 2º, inciso IV, e seja
retomado o grupo de trabalho do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para
discutir a metodologia de audiências especiais prevista na Recomendação nº 33, de
23 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ;

-  nº  10.008/2014,  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  ao  superintendente  da
Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais  e  ao  procurador-geral  de  justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  as  notas
taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa comissão;

-  nº  10.009/2014,  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 2010, do CNJ;

- nº 10.010/2014, em que solicita seja realizado debate público às 9 horas do dia 6
de junho, ocasião da III Conferência Estadual de Economia Solidária,  com o tema



72
____________________________________________________________________________

"Construindo um plano nacional  de economia solidária para promover  o direito de
produzir e viver de forma associativa e sustentável".

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir - João Leite.

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

LEGISLATURA, EM 23/5/2014
Às 14h15min, comparecem no Plenário da Assembleia os deputados Antônio Carlos

Arantes e Rogério Correia (substituindo o deputado Paulo Guedes, por indicação da
Liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos
termos do artigo 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos membros da comissão presentes
que  a  subscrevam.  A presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  debater  o
lançamento do Plano Safra de Pesca e Aquicultura em Minas Gerais e apresentar
ações governamentais voltadas para o setor e convida a tomar assento à mesa a Sra.
Vanessa de Oliveira Gaudereto, superintendente federal da Pesca e Aquicultura em
Minas Gerais  do  Ministério  da  Pesca e  Aquicultura,  representando o  Sr.  Eduardo
Benedito Lopes, ministro dessa pasta; e os Srs. George Hilton, deputado federal e
presidente do  PRB; Padre  João,  deputado federal  ,  representando a Câmara dos
Deputados;  Lucas  Rocha  Carneiro,  superintendente  de  Desenvolvimento  de
Agropecuária e Silvicultura, representando o Sr. André Luiz Coelho Merlo, secretário
de Estado de Agricultura,  Pecuária e Abastecimento;  Marcelo Coutinho, diretor de
Fiscalização  de  Pesca,  da  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;
Carlos  Geovane  Rodrigues  Queiroz,  gerente  de  Desenvolvimento  Regional
Sustentável do Banco do Brasil, representando o Sr.  Otaviano Amantea de Souza
Campos,  superintendente estadual  do Banco do Brasil;  Márcio Mello,  coordenador
técnico da Emater,  representando José Ricardo Ramos Roseno, presidente dessa
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empresa;  Valtin  Quintino  da  Rocha,  presidente  da  Federação  dos  Pescadores  e
Aquicultores  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Três  Marias;  Ronaldo  Brandão  Vieira,
presidente  da  Associação  Minas  Tilápia;  Fábio  Castro,  secretário  Nacional  de
Monitoramento e Controle do Ministério da Pesca. 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.  Registram-se também as seguintes  presenças:  das Sras.
Júnia Patrícia Mafra Gonçalves, médica veterinária e técnica da Gerência de Defesa
Sanitária Animal, representando o Sr. Altino Rodrigues Neto, diretor-geral do Instituto
Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA;  Alessandra  de  Oliveira,  assessora  de  imprensa,
representando  o  Sr.  Arnaldo  Lemos  Figueiredo,  presidente  da  Associação  dos
Municípios do Lago de Furnas - ALAGO - e prefeito Municipal de Coqueiral; e dos
Srs. Hamilton de Paula Silveira, presidente da Associação Brasileira de Truticultores -
Bocaina de Minas; André Luiz Ribas Nascimento, da Rio Grande Piscicultura; Marco
Túlio  Diniz  Peixoto,  da  3D  Aqua;  Francisco  Eustáquio  Andrade  Cavalhier,  da
Piscicultura do Prata - Muriaé; José Carlos de Souza Filho, da Piscicultura Ventania
Tilápia  Tailandesa;  e  Onedino  Pereira  de  Souza,  presidente  da  Cooperativa  dos
Piscicultores  de  Morada  Nova  de  Minas.  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.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Fabiano Tolentino- Liza Prado.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2014
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Anselmo  José  Domingos  e  Paulo  Guedes,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
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e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil (17/5/2014), e
dos Srs. Gilvan Fernandes Macêdo, chefe de gabinete da Diretoria Geral do Dnit,
vereador Otávio Arantes Xavier,  presidente da Câmara Municipal  de Leopoldina, e
Francisco  Campolina,  presidente  da  Fiemg  Regional  Zona  da  Mata  (15/5/2014).
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 4.018/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: deputado Adalclever Lopes). 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 4.294/2003 na
forma do Substitutivo nº 1 votado em separado (relator:  deputado Paulo Guedes);
4.562/2013  (relator:  deputado  Paulo  Guedes)  e  4.910/2014  (relator:  deputado
Gustavo Valadares) com as Emendas nºs 1, votadas em separado, que receberam
parecer por  sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
7.957/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.543 e 4.652/2013. 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 10.029/2014, do deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja encaminhado
ao  diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  autorizada  a
instalação de equipamentos esportivos removíveis, para uso coletivo da população,
em  área  lindeira  à  Rodovia  Baependi-Cruzília,  na  área  urbana  do  Município  de
Baependi, atendendo solicitação de vereadores do município;

- nº 10.033/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja realizada
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reunião desta comissão em Betim, para debater, em audiência pública, a mobilidade
urbana no município e região e o acúmulo de função de motoristas e cobradores nos
coletivos e suas consequências, atendendo solicitação da OAB-Subseção de Betim;

-  nº  10.039/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
realizada reunião desta comissão para a apresentação, em audiência pública, dos
planos e projetos da concessão das Rodovias BR-060, BR-153 e BR-262 e DF/60/MG
pela Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A.;

-  nº  10.043/2014,  do  deputado Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a destinação dos valores
do Fundo de Transportes Urbanos de Belo Horizonte;

- nº 10.044/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
visita técnica desta comissão às obras da BR-381;

- nº 10.047/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
visita  técnica desta comissão ao ponto de parada dos ônibus na Rodovia Fernão
Dias, em frente a empresa Jamef, na cidade industrial, em Contagem.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 maio de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Célio Moreira.

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

28/5/2014
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes,  também,  os  deputados  Adalclever  Lopes  e  Paulo  Guedes.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, 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 da pauta e discutir e votar proposições da comissão. O
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presidente  dá  ciência  aos  deputados  sobre  os  voos  que  estarão  com  restrições
durante a realização da Copa do Mundo. 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
7.813/2014.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.114/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Corregedoria de Polícia Militar pedido de providências para que seja aberto inquérito
policial militar no intuito de apurar possíveis crimes de tortura, abuso de autoridade,
coação e assédio sexual contra a Sd. Jéssica Franciele de Oliveira, lotada no 46º
Batalhão PM, a Sd. Kátia Flávia Caixeta de Queiroz e a Sd. Marcela Fonseca de
Oliveira, ambas lotadas na 87ª Cia. PM;

nº 10.115/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, os resultados do III Fórum Mineiro sobre os direitos do
idoso: Qualidade de Vida e Envelhecimento, bem como a apresentação e discussão
do  Boletim PAD: Perfil dos Idosos de Minas Gerais, lançado no dia 20/3/2014 pela
Fundação João Pinheiro;

nº  10.116/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado à Superintendência Regional do Incra
pedido de providências para assentar as famílias dos ex-funcionários da Industrial
Malvina S.A., que ainda não receberam seus créditos trabalhistas;

nº  10.117/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado ao Sr. José Geraldo da Rocha Maia e ao
seu  procurador  Sr.  Oliver  Oliva  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  12ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,
realizada em 14/5/2014, para que entrem em negociações com o Incra-MG no sentido
de  manter  assentadas  as  14  famílias  no  P.A.  Betinho  no  Distrito  de  Engenheiro
Dolabela, Município de Bocaiuva;

nº  10.118/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado ao superintendente regional do Incra-MG
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pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  12ª  Reunião
Extraordinária da  comissão,  para  acelerar  as  negociações com o proprietário  das
terras  onde 14 famílias estão assentadas há anos no P.A.  Betinho, no Distrito de
Engenheiro Dolabela, Município de Bocaiuva, para a devida desapropriação;

nº  10.119/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado ao superintendente regional do Incra-MG
pedido de providências para que envide esforços no sentido de que 14 famílias que
estão  prestes  a  perder  suas  terras  em  função  de  decisão  judicial,  possam
permanecer em suas terras, onde criaram laços e raízes;

nº  10.120/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo,  em que solicitam seja encaminhado ao secretário  de  Defesa Social  e  ao
comandante-geral  da Polícia  Militar  de  Minas Gerais  pedido  de  providências  para
manter o posto da polícia militar no Distrito de Engenheiro Dolabela, Município de
Bocaiuva, a fim de atender à população de cerca de 3 mil pessoas;

nº  10.121/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado ao comandante da 11ª Regional da PM
no Norte de Minas pedido de providências para reforçar o destacamento da polícia
militar no Distrito de Engenheiro Dolabela, bem como para disponibilizar um veículo
adequado para o patrulhamento rural;

nº  10.122/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado ao superintendente regional do Incra-MG
pedido de providências para a celeridade em resolver a situação das 14 famílias que
se encontram assentadas no projeto P.A. Betinho e que estão ameaçadas de perder
sua terra, em virtude de decisão judicial;

nº  10.123/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado à presidente da República e ao ministro
da Saúde pedido de providências para a inclusão e a disponibilização de médicos do
programa Mais Médicos nos assentamentos rurais e, de uma maneira especial, no
atendimento ao programa de assentamento P.A. Betinho no Distrito de Engenheiro
Dolabela, Município de Bocaiuva;

nº  10.124/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
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Ângelo,  em que solicitam seja  encaminhado ao governador  do  Estado pedido  de
providências  para  celebrar  convênio  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Bocaiuva,  no
sentido de promover a pavimentação de ruas e urbanizar a via de acesso ao distrito
(entrada da cidade) que se encontram em situação lastimável;

nº  10.125/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado ao superintendente da Caixa Econômica
Federal  pedido de  providências  no sentido de agilizar  a  liberação de recursos do
Programa Minha Casa Minha Vida, destinados a aquisição e reforma de casas para
os assentados do P.A.  Betinho,  no Distrito  de Engenheiro  Dolabela,  Município de
Bocaiuva;

nº  10.126/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam seja encaminhado à Superintendência Regional da Conab
em  Minas  Gerais  pedido  de  providências  no  sentido  de  apoiar  os  pequenos
produtores  rurais  do  distrito  de  Engenheiro  Dolabela,  Município  de  Bocaiuva,  em
especial, aos assentados do P.A. Betinho, para incrementar a produção de alimentos;

nº  10.127/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado,  ao
Departamento  Nacional  de  Obras  Contra  Secas  -  Dnocs  -,  à  Companhia  de
Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco  e  do  Parnaíba  -  Codevasf  -  e  à
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana - Sedru pedido de providências para que envidem esforços no sentido
de atender à população do Distrito de Engenheiro Dolabela, Município de Bocaiuva
com abastecimento de água;

nº  10.128/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam sejam encaminhadas à juíza Vaneli Cristine Silva de Mattos
da 2ª  Vara  do  Trabalho de Montes Claros as  notas taquigráficas da 12ª  Reunião
Extraordinária  da  comissão,  informando  que  o  Incra  está  disposto  a  fazer  a
desapropriação indireta para a permanência das 14 famílias de assentados, em vista
da  recente  decisão  para  que  essas  famílias  desocupem  a  área  de  230  ha  na
comunidade de Poço Bento no P.A. Betinho em 30 dias, área que foi adjudicada a
José Geraldo Maia;
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nº  10.129/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Tadeu  Martins  Leite  e  Durval
Ângelo, em que solicitam sejam encaminhadas ao CAO-Conflitos Agrários as notas
taquigráficas da 12ª Reunião Extraordinária da comissão;

nº 10.130/2014, dos deputados Paulo Guedes e Rogério Correia, em que solicitam
seja  realizada  reunião  para  debater  em audiência  pública  a liminar  de  despejo  e
reintegração de posse do terreno ocupado por mais de 500 famílias no Bairro Santa
Cruz no Município de Montes Claros;

nº 10.131/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater em audiência pública, as condições de vida de imigrantes no Estado de
Minas Gerais, em especial a situação de haitianos;

nº 10.132/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Ouvidoria de Polícia pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas
da 6ª Reunião Ordinária da comissão, para apuração das denúncias de assédio moral
e abuso de autoridade por parte de alguns coronéis da Polícia Militar, bem como de
irregularidades na Junta Central de Saúde da Polícia Militar, conforme documentos
apresentados na referida reunião;

nº 10.133/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
presidente  da  República  e  ao  Ministério  das  Cidades  pedido  de  providências,
acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  10ª  Reunião  Ordinária  da  comissão,
realizada em 7/5/2014, acerca do Programa Vila Viva, desenvolvido no Município de
Belo Horizonte, a fim de apurar as denúncias apresentadas durante a mencionada
audiência pública e para avaliar a possibilidade e a conveniência de se suspender ou
de se bloquear o repasse de recursos federais ao Programa Vila Viva até que sejam
certificados a regularidade das referidas intervenções e o cumprimento das diretrizes
da política nacional de habitação, ouvidos Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora
pública  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos  e  Socioambientais  de
Minas Gerais, e representantes dos moradores atingidos;

nº 10.134/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidente  da  República  e  ao  Ministério  das  Cidades  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária da comissão, acerca
do Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego
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Ferrugem,  desenvolvido  pelo  Deop-MG  nos  Municípios  de  Belo  Horizonte  e
Contagem,  a  fim  de  apurar  as  denúncias  apresentadas  durante  a  mencionada
audiência pública, e para avaliar a possibilidade e a conveniência de se suspender ou
de se bloquear o repasse de recursos federais ao Projeto de Requalificação Urbana e
Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem até que sejam certificados a
regularidade das referidas intervenções e o cumprimento das diretrizes da política
nacional de habitação, ouvidos Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública da
Defensoria Especializada em Direitos Humanos e Socioambientais de Minas Gerais,
e os representantes dos moradores atingidos;

nº 10.135/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidência da Caixa Econômica Federal pedido de providências, acompanhado das
notas  taquigráficas  da  10ª  Reunião  Ordinária  da  comissão,  a  fim  de  dar-lhe
conhecimento das denúncias apresentadas durante a mencionada audiência pública
sobre  o  Programa Vila  Viva,  desenvolvido  em  Belo  Horizonte,  e  para  analisar  a
possibilidade  e  conveniência  de  se  suspender  ou  de  se  bloquear  o  repasse  de
recursos federais ao Programa Vila Viva até que sejam certificados a regularidade
das referidas intervenções e o cumprimento das diretrizes  da política nacional  de
habitação, ouvidos Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública da Defensoria
Especializada  em  Direitos  Humanos  e  Socioambientais  de  Minas  Gerais,  e
representantes dos moradores atingidos;

nº 10.136/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado seja
encaminhado à Presidência  da  Caixa  Econômica Federal  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária da comissão, a fim
de  dar-lhe  conhecimento  das  denúncias  apresentadas  durante  a  mencionada
audiência pública sobre o Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle
de Cheias do Córrego Ferrugem, desenvolvido pelo Deop-MG nos Municípios de Belo
Horizonte  e  Contagem,  e  para  analisar  a  possibilidade  e  conveniência  de  se
suspender  ou  de  se  bloquear  o  repasse  de  recursos  federais  ao  Projeto  de
Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem até
que sejam certificados a regularidade das referidas intervenções e o cumprimento das
diretrizes da política nacional de habitação, ouvidos Cleide Aparecida Nepomuceno,
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defensora  pública  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos  e
Socioambientais de Minas Gerais, e representantes dos moradores atingidos;

nº 10.137/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Defensoria Pública da União em Minas Gerais e à Procuradoria da República em
Minas Gerais pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 10ª
Reunião Ordinária da comissão, acerca do Programa Vila Viva, desenvolvido em Belo
Horizonte,  a  fim  de  apurar  as  denúncias  apresentadas  durante  a  mencionada
audiência  pública,  e  para  avaliar  a  interposição  das  medidas  administrativas  e
judiciais cabíveis para suspensão ou bloqueio do repasse de recursos federais ao
Programa  Vila  Viva  até  que  sejam  certificados  a  regularidade  das  referidas
intervenções e o cumprimento das diretrizes da política nacional de habitação;

nº 10.138/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Defensoria Pública da União em Minas Gerais e à Procuradoria da República em
Minas Gerais pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 10ª
Reunião  Ordinária  da  comissão,  acerca  do  Projeto  de  Requalificação  Urbana  e
Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, desenvolvido pelo Deop-MG
nos Municípios  de Belo Horizonte e de Contagem, a fim de apurar  as denúncias
apresentadas durante a mencionada audiência pública, e para avaliar a interposição
das  medidas  administrativas  e  judiciais  cabíveis  para  suspensão  ou  bloqueio  do
repasse de recursos federais  ao  Projeto  de Requalificação Urbana e  Ambiental  e
Controle de Cheias do Córrego Ferrugem até que sejam certificados a regularidade
das referidas intervenções e o cumprimento das diretrizes  da política nacional  de
habitação;

nº 10.139/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Procuradoria-Geral  de  Justiça  de  Minas  Gerais  e  à  Coordenadoria  Estadual  das
Promotorias  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  pedido  de  providências,
acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  10ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão,
acerca do Programa Vila Viva, desenvolvido em Belo Horizonte, a fim de apurar as
denúncias apresentadas durante a mencionada audiência pública, e para avaliar  a
interposição das medidas administrativas e judiciais cabíveis para garantia do integral
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cumprimento, nos processos de intervenção urbana, da Medida Provisória nº 2.220,
de 2001, e da Lei Municipal de Belo Horizonte nº 10.706, de 2014;

nº 10.140/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Procuradoria-Geral  de  Justiça  de  Minas  Gerais  e  à  Coordenadoria  Estadual  das
Promotorias  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária da comissão, acerca
do Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego
Ferrugem,  desenvolvido  pelo  Deop-MG  nos  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  de
Contagem,  a  fim  de  apurar  as  denúncias  apresentadas  durante  a  mencionada
audiência  pública,  e  para  avaliar  a  interposição  das  medidas  administrativas  e
judiciais  cabíveis  para  garantia  do  cumprimento,  nos  processos  de  intervenção
urbana, da Medida Provisória nº 2.220, de 2001, e da Lei Municipal de Belo Horizonte
nº 10.706, de 2014;

nº 10.141/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura do Município de Belo Horizonte para avaliação das seguintes providências,
relativas  às  localidades  atendidas  pelo  Programa  Vila  Viva:  I  -  realização  de
entendimentos com os moradores, especialmente no que se refere à formulação de
consenso  sobre  os  planos  para  remoção  das  famílias  e  sobre  os  critérios  para
desapropriação e pagamento das indenizações; II - reconhecimento e legitimação da
posse  dos  moradores  em  terrenos  públicos  municipais,  com  a  declaração  da
Concessão Especial de Uso para Fins de Moradia, direito esse garantido na Medida
Provisória  nº  2.220,  de  2001,  e  na  Lei  Municipal  nº  10.706,  de  2014,  antes  de
quaisquer intervenções e remoções; III - pagamento de prévia e justa indenização nos
casos de desapropriação, que abranja tanto a posse, quanto as benfeitorias, inclusive
suas dimensões imateriais;  IV - previsão de reassentamentos e indenizações para
moradias de uso misto, utilizadas como moradia, serviço e comércio, bem como para
aqueles imóveis com destinação única a atividades de serviço e comércio, nos casos
em  que  se  fizerem  imprescindíveis  e  inevitáveis  as  remoções,  devidamente
justificados, em vilas e favelas; V - efetivação de medidas para a plena e urgente
titulação  das  posses  e  propriedades  dos  moradores  reassentados  em  unidades
habitacionais edificadas para  esse fim; VI  -  recolhimento imediato do entulho que
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resta nos lotes onde foram demolidos imóveis, para que os moradores não continuem
expostos a ambientes degradados, depósitos de lixo e outros tipos de insalubridade,
inclusive a proliferação de ratos, baratas, mosquitos e animais peçonhentos como
aranhas,  escorpiões  e  cobras,  que  afetam  a  segurança  sanitária  e  expõem  as
pessoas, notadamente crianças, a risco de acidentes;

nº 10.142/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura do Município de Belo Horizonte para avaliação das seguintes providências,
relativas  à  Vila  Esporte  Clube:  I  -  reconhecimento  e  legitimação  da  posse  dos
moradores  em  terrenos  públicos  municipais,  com  a  declaração  da  Concessão
Especial de Uso para Fins de Moradia, direito esse garantido na Medida Provisória nº
2.220,  de  2001,  e  na  Lei  Municipal  nº  10.706,  de  2014,  antes  de  quaisquer
intervenções e remoções urbanas; II - pagamento de prévia e justa indenização nos
casos de desapropriação, que abranja tanto a posse, quanto as benfeitorias, inclusive
suas dimensões imateriais;  III  -  previsão de reassentamentos e indenizações para
moradias de uso misto, utilizadas como moradia, serviço e comércio, bem como para
aqueles imóveis com destinação única a atividades de serviço e comercial, nos casos
em  que  se  fizerem  imprescindíveis  e  inevitáveis  as  remoções,  devidamente
justificadas, em vilas e favelas; IV - efetivação de medidas para a plena e urgente
titulação  das  posses  e  propriedades  dos  moradores  reassentados  em  unidades
habitacionais edificadas para esse fim; V - atuação no sentido de fazer reverter  a
sobreposição  do  Estado  ao  Município  no  processo  de  realização  do  Projeto  de
Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias, que viola o Plano Global
Específico  -  PGE  -  concluído  em  2008  para  a  Vila  Esporte  Clube  e  ignora  os
compromissos naquela ocasião firmados entre poder público municipal e moradores,
desapropriando  imóveis  que  seriam  mantidos  e  eliminando  bens  públicos  de  uso
comum do povo que seriam revitalizados (vias);

nº 10.143/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura do Município de Contagem para avaliação das seguintes providências no
que se refere às Vilas Itaú, PTO e Samag: I - regularização das posses nos terrenos
públicos municipais, mediante a declaração de Concessão Especial de Uso para Fins
de Moradia aos moradores, tal como previsto na Medida Provisória nº 2.220, de 2001,
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antes de quaisquer intervenções e remoções, conforme requerido em 3/9/2013 pela
defensora pública Cleide Aparecida Nepomuceno, da Defensoria Especializada em
Direitos Humanos e Socioambientais do Estado; II - recolhimento imediato do entulho
que  resta  nos  lotes  onde  foram  demolidos  imóveis,  para  que  os  moradores  não
continuem expostos  a  ambientes degradados,  depósitos  de lixo  e outros  tipos  de
insalubridade,  inclusive  à  proliferação  de  ratos,  baratas,  mosquitos  e  animais
peçonhentos como aranhas, escorpiões e cobras, que afetam a segurança sanitária e
expõem as pessoas, notadamente crianças, a risco de acidentes;

nº 10.144/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  do  Município  de  Belo  Horizonte  pedido  de  cópia  do  projeto  executivo
relativo às intervenções no Aglomerado Santa Lúcia, em que conste o detalhamento
das remoções já feitas e daquelas que ainda deverão ser realizadas em decorrência
da implementação do Programa Vila Viva naquela localidade;

nº 10.145/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado a
Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública da Defensoria Especializada em
Direitos Humanos e Socioambientais de Minas Gerais; Edmundo Antônio Dias Netto
Junior, procurador regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal em
Minas  Gerais;  Estevão  Ferreira  Couto,  defensor  público  federal;  Jorge  Martins,
coordenador  de  Conflitos  Fundiários  do  Ministério  das  Cidades;  Rúsvel  Beltrame
Rocha, procurador-geral do Município de Belo Horizonte; José Lauro Nogueira Terror,
superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Sudecap; Cel.
PM Genedempsey Bicalho Cruz, diretor-presidente da Companhia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte - Urbel; Leonardo Amaral Castro, secretário municipal
adjunto  de  Planejamento  Urbano  de  Belo  Horizonte;  Cláudia  Ferreira  de  Souza,
coordenadora das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e
Cultural, Habitação e Urbanismo da Comarca de Belo Horizonte; Cláudia Spranger e
Silva Luiz Motta, promotora de justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Comarca
de  Belo  Horizonte;  Herberth  Pércope  Seabra,  gerente  da  Gerência  de
Desenvolvimento Urbano - Gidur/BH - da Caixa Econômica Federal; Antônio Eduardo
Silva Nicácio, coordenador de projetos do Programa Pólos de Cidadania da UFMG, e
Ronald de Oliveira Rocha, sociólogo e membro do Núcleo de Estudos Urbanos do
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Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda - Nesu/Isem-, as notas taquigráficas da 10ª
Reunião Ordinária da comissão;

nº 10.146/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado pedido de providências, acompanhado das
notas taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária da comissão, em respeito à sua função
“de orientação” - fixada no art. 1º, § 2º, do Provimento nº 161, de 2006 -, para indicar
a aplicação, em casos de desapropriação de imóveis residenciais, não do § 1º do art.
15  do  Decreto-Lei  nº  3.365,  de  1941,  que permite a imissão provisória  de posse
independentemente de citação prévia quando alegada urgência pelo “expropriante”,
mas sim conforme jurisprudência consolidada no STJ, dos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei
nº 1.075, de 1970, que exigem citação prévia e permitem ao julgador servir-se de
perito judicial, e seja encaminhada cópia do ofício a ser enviado à Corregedoria-Geral
de  Justiça  do  Estado  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  (acompanhado  das
mencionadas notas taquigráficas); a Cleide Aparecida Nepomuceno, da Defensoria
Especializada em Direitos Humanos e Socioambientais; a Cláudia Spranger e Silva
Luiz Motta, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Comarca
de  Belo  Horizonte;  e  à  Coordenadoria  Estadual  das  Promotorias  de  Justiça  de
Habitação e Urbanismo;

nº 10.147/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater em audiência pública, a recente decisão do STF sobre terceirização e
que causa graves violações de direitos humanos;

nº 10.148/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater em audiência pública o Projeto de Lei nº 1.353/2011, que dispõe sobre a
proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  aos  policiais  e  aos  bombeiros  militares,  aos
policiais civis e aos agentes penitenciários;

nº 10.149/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para  debater  em  audiência  pública  denúncia  de  perseguição  praticada  contra  o
professor  Fernando  Massote,  no  Município  de  Nova  Lima,  após  o  mesmo  ter
denunciado condomínios da cidade que fecharam vias públicas.

Logo após, é aprovado o relatório de visita à região conhecida como Mimoso, na
zona rural do Município de Montes Claros, o qual vai publicado após as assinaturas.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local Visitado: Região de Mimoso, no Km 15 da Rodovia MG-308, na Zona Rural de
Montes Claros
Apresentação

No dia 25/4/2014, às 14h15min, a Comissão de Direitos Humanos visitou a região
conhecida como Mimoso, na zona rural do Município de Montes Claros, próxima ao
Km 15 da Rodovia  MG-308.  A visita,  que decorreu  de requerimento do deputado
Rogério Correia,  teve  como objetivo  averiguar  a  proposta de instalação de aterro
sanitário  na  localidade,  diante  do  risco  de  contaminação  dos  recursos  naturais  e
comprometimento do sustento das comunidades locais.

Participaram da visita, além do deputado Rogério Correia, cerca de 60 pessoas,
incluindo moradores da região, lideranças comunitárias, além de representantes de
movimentos sociais  interessados,  podendo ser citados, entre os presentes:  Carlos
Alberto Athayde Morais, coordenador-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em
Educação - Sind-UTE - em Montes Claros; Eduardo Madureira, vereador de Montes
Claros; Sílvio da Silva, assessor do deputado federal Padre João; Ricardo Eustáquio
Moreira Gonçalves, advogado da Comissão SOS Mimoso, de Montes Claros; Geraldo
da Costa Silva, Divaldo Soares Zuba, Cristiano Assis Zuba, Ivana Maia, Luiz Carlos
Durães Costa, Camilo Costa Zuba, Dalcina de Jesus Pinheiro, Otacílio Pereira Zuba,
Francisco  Flaudo  Zuba,  João Costa  Zuba  e  Jacira  Aparecida  Zuba,  membros  da
Comissão SOS Mimoso, de Montes Claros; e Honorato Leal da Silva e Ildeu Pereira
da Silva, ambos moradores da localidade de Mimoso.

Relato
No  início  da  visita,  os  presentes  informaram  que,  em  dezembro  de  2013,  foi

concedida licença ambiental à empresa privada Viasolo Engenharia Ambiental para a
instalação de aterro sanitário na região de Mimoso, situada na área rural do Município
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de Montes Claros. De acordo com as informações prestadas, o terreno da empresa
abarca mais de 100ha, dos quais 44ha seriam destinados à implantação do aterro.

De acordo com as lideranças comunitárias, o mencionado aterro sanitário poderá
causar  prejuízos  irreparáveis  aos  moradores,  haja  vista  o  iminente  risco  de
contaminação  de  terras  e  águas,  incluindo  as  várias  nascentes  existentes  na
localidade e o Rio Borá, afluente do Rio Verde Grande, um dos principais e mais
importantes da região, o qual deságua no Rio São Francisco.

A comunidade  de  Mimoso  reúne  aproximadamente  400  famílias,  que  vivem  da
agricultura familiar, com a produção de legumes, verduras e frutas, comercializadas
em mercados e feiras de Montes Claros e região, além da criação de animais; porém,
para além dos pequenos produtores, os efeitos da construção do aterro ainda serão
sentidos por cerca de mil  outras famílias proprietárias de chácaras distribuídas no
loteamento denominado Hollywood, também existente na localidade.

Ainda conforme os moradores, o aterro da empresa atenderá a um consórcio de
municípios  composto,  além  de  Montes  Claros,  por  cerca  de  outras  13  cidades,
situação  que  resultará  no  descarte  de  toneladas  de  lixo  por  dia  no  local.  Outro
problema levantado pela comunidade refere-se aos perigos gerados pelo excessivo
fluxo de veículos, em especial caminhões e máquinas de grande porte, como tratores
e escavadeiras, tanto durante a realização das obras, quanto posteriormente, quando
o mencionado aterro estiver em operação. Frisaram que a MG-308 é uma rodovia
estreita, desprovida de acostamento, sendo incapaz de suportar o intenso tráfego de
veículos decorrente da utilização do aterro sanitário.

Também foi ressaltado pela comunidade a ocorrência, a partir do início das obras
do aterro sanitário, de investidas destinadas a intimidar os moradores da região. Entre
as denúncias formalizadas a esta comissão, Honorato Leal Silva - de 83 anos de
idade e residente na localidade há mais de 20 anos - relatou que foi procurado por
duas  pessoas  que  lhe  propuseram  a  venda  de  sua  propriedade.  Não  havendo
aceitado a oferta, sentiu-se ameaçado com a afirmativa, por parte dos proponentes,
de que “seria melhor vender, tendo em vista que o terreno seria desapropriado”.

O  deputado  Rogério  Correia  propôs  aos  moradores  que  fortaleçam  a  sua
organização  como forma de  atingir,  de  maneira  mais  efetiva,  seus  objetivos,  em



88
____________________________________________________________________________

especial no que se refere à suspensão da implementação do aterro sanitário. Nesse
sentido, sugeriu que o grupo recolha a maior quantidade possível de informações,
incluindo  documentos,  depoimentos,  material  fotográfico,  entre  outros,  bem  como
envide esforços para sensibilizar profissionais para a elaboração de estudos capazes
de indicar os reais impactos causados na região, tanto de ordem ambiental quanto
social,  pelo  empreendimento.  Tais  estudos,  afirmou  o  parlamentar,  devem  ser
apresentados em contraposição aos estudos elaborados pelos órgãos ambientais do
Estado, bem como para embasar as ações dos moradores, inclusive a interposição
das medidas administrativas e judiciais pertinentes.

Conclusão
Durante a visita, os moradores atingidos, bem como as lideranças sociais presentes

pleitearam, de forma unânime, a paralisação das atividades pela empresa Viasolo
Engenharia Ambiental na localidade de Mimoso, Montes Claros.

Como encaminhamentos  iniciais  desta  comissão,  a  partir  da  visita  realizada,  o
deputado Rogério Correia sugeriu o envio dos seguintes pedidos de providências:

I - ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente, solicitando a realização de estudo sobre as possibilidades de suspensão
da licença concedida à empresa para a instalação do aterro sanitário na região, bem
como o agendamento de reunião com moradores e representantes desta comissão e
de movimentos sociais;

II  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,
solicitando a reavaliação dos critérios para a concessão da licença para instalação do
aterro  sanitário,  a  suspensão  da  implementação  do  empreendimento,  e  o
agendamento  de  reunião  com  moradores  e  representantes  desta  comissão  e  de
movimentos interessados.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Sebastião Costa - Rogério Correia.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/5/2014
Às  15h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado
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(substituindo o deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança do BAM) e os
deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  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 debater  a aplicação das Leis  nºs
19.476,  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  habilitação  sanitária  de  estabelecimento
agroindustrial rural de pequeno porte no Estado e dá outra providências, e 20.549, de
2012, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais do
Estado de Minas Gerais, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cristina  Maria
Linhares,  gerente  da Divisão de Desenvolvimento  e Suporte,  representando o Sr.
José  Ricardo  Ramos  Roseno,  presidente  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater; Maria Goretti Martins de Melo,
superintendente  de  Vigilância  Sanitária  de  Alimentos  da  Secretaria  de  Estado de
Saúde;  e  os  Srs.  João  Carlos  Vianna  Carvalho  Ribeiro,  fiscal  agropecuário,
representando Marcílio de Sousa Magalhães, superintendente regional do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Thales Almeida Pereira Fernandes, diretor
técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, representando o Sr. André Luiz
Coelho Merlo, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Altino
Rodrigues Neto, diretor-geral do IMA; Gilson de Assis Sales, gerente de Educação
Sanitária  e Agroindústria  Familiar  do  IMA;  Plínio  César  Soares,  diretor  técnico  da
Epamig,  representando  o  Sr.  Marcelo  Lana  Franco,  presidente  da  Empresa  de
Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig;  Armindo  Augusto,  diretor  de
Política Agrícola, representando Vilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg; Paulo Henrique
de Matos Almeida, assessor de Planejamento e Projetos, representando João Carlos
Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra - São Roque de
Minas; a Sra. Marina Pacheco Simião, superintendente de Gastronomia da Secretaria
de Estado de Turismo e Esportes; os Srs. Kalil  Said de Souza Jabour,  técnico da
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Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda; Wilton Antônio
Verçosa,  técnico  da  Superintendência  de  Tributação  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda;  Onivaldo  Ramos  Leão,  diretor  financeiro  da  Caprileite  e  conselheiro  do
Sindicato  Rural  de  Itabirito,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem
ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.111/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para discutir a
implantação do Código Florestal Mineiro (Lei nº 20.922, de 16/10/2013);

nº 10.112/2014, da deputada Liza Prado e dos deputados Luiz Henrique e Antônio
Carlos Arantes, em que solicitam seja realizada reunião no Município de Janaúba
para  debater,  em  audiência  pública,  a  importação  de  frutas  do  Equador,
principalmente banana;

nº 10.113/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião no Município de Pompéu para discutir, em audiência pública, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 215/2000, em tramitação no Congresso Nacional.

Registra-se a presença do deputado Tadeu Martins Leite. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Mário Henrique Caixa.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2014
Às  19h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,
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membro da supracitada comissão. Está presente também o deputado Elismar Prado.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a
reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada e  a
subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater o serviço de
transporte público coletivo intermunicipal  entre Santa Luzia e Belo Horizonte e as
alterações dos pontos finais das linhas de ônibus Cristina A/Belo Horizonte (4200),
Cristina B/Belo Horizonte (4200) e Cristina C/Belo Horizonte (4210).  A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Suzane Almada e os
Srs.  David  Martins,  Sandro  Coelho,  Adriano  do  São  Cosme  e  Ailton  Gomes,
vereadora e vereadores da Câmara Municipal de Santa Luzia; e os Srs. Sheneider
Carvalho, secretário municipal de Trânsito e Transportes Públicos de Santa Luzida,
representando o Sr.  Carlos Alberto Parrillo Calixto, prefeito  desse município;  Assis
Eustáquio  da  Silva  e  Diovane  de  Sá,  especialistas  de  transporte  e  trânsito  da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, representando o Sr. Fabrício
Torres Sampaio, titular dessa pasta; Valmir Antônio Venânio, chefe de fiscalização da
1ª Coordenadoria Regional, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, diretor-
geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG; Denilson Aparecido Martins, representante comunitário de Santa Luzia; Anderson
Rogério da Rocha, representante comunitário de Santa Luzia; João Bosco Alves Dias,
representante comunitário de Santa Luzia; Francisco Massara Gabrich, presidente da
OAB-Santa  Luzia,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência
concede a palavra ao deputado Elismar Prado, autor do requerimento que deu origem
ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2014.
Paulo Lamac, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.206/2014

Comissão de Administração Pública
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.

A Comissão de Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Cabe a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos de mérito da proposição,
nos termos do art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

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
Universidade Estadual de Montes Claros e dá outras providências”.

Entre  as  várias  medidas  nela  propostas,  destacamos  as  seguintes:  reformula  o
Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de Produtos -
PPMQ -; 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;  altera  a
regulamentação do Adicional de Local de Trabalho para as carreiras que especifica;
altera a redação do § 2º do art. 19-B da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011,
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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; compatibiliza 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; cria a carreira de médico universitário no âmbito da Unimontes;
transforma os cargos da carreira de analista universitário da saúde, ocupados por
servidores em exercício da função de médico, em cargos de médico universitário,
com  a  fixação  dos  requisitos  para  ingresso,  promoção  e  carga  horária  e,  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, garante o
posicionamento na carreira de médico universitário, na forma que especifica; institui a
Gratificação de Produtividade Médica - GPM -, devida aos ocupantes da carreira de
médico  universitário  pelo  serviço  adicional  de  assistência  médica;  cria  cargos  de
provimento efetivo de assistente técnico de hematologia e hemoterapia, de analista
de hematologia e hemoterapia e de médico da área de hematologia e hemoterapia,
com lotação na Fundação Hemominas; cria a possibilidade de ampliação definitiva da
carga  horária  do  professor  de  arte  e  restauro,  desde  que  cumpra  a  jornada
correspondente  por  um  período  mínimo de  10  anos,  condicionada  à  contribuição
previdenciária prevista no art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de
2002; altera a carreira de agente governamental e, no que diz respeito à docência de
ensino religioso, altera os requisitos para o seu exercício.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  da
proposição na forma do Substitutivo  n°  1,  que apresentou.  Consideramos que as
modificações  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  em  muito
aprimoraram o projeto e que os objetivos primordiais da proposição vão ao encontro
dos  princípios  constitucionais  norteadores  da  administração  pública,  estando  em
conformidade com o art. 39 da Constituição da República, que, com a redação dada
pela Emenda à Constituição nº 19,  de 1998, prevê que a fixação dos padrões de
vencimento  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório  observará  a
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natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, bem como os
requisitos para a investidura no cargo.

Além da conformidade com as normas e princípios constitucionais que regem a
administração  pública,  verificamos  que  a  proposição  promove  consideráveis
melhorias  para  os  servidores  da  administração,  com  consequente  reflexo  nos
serviços prestados e na eficiência do serviço público.

Isso porque a política de recursos humanos do Estado deve buscar o ingresso e a
manutenção  de  quadro  de  pessoal  capacitado  para  desempenhar  suas  funções,
sendo necessário, para tanto, a revisão da política remuneratória e a reorganização
das carreiras e funções públicas como mecanismos para a concessão de incentivos.

É importante ressaltar que as transformações dos cargos previstas no projeto em
análise observam os requisitos de similaridade de atribuições, de complexidade das
funções  e  do  mesmo nível  de  escolaridade,  exigidos  para  as  transformações  de
cargos, conforme destacou a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer,
uma vez 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.

Por último, ressaltamos que, por se tratar de ano eleitoral, o limite temporal previsto
no  parágrafo  único  do  art.  21  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  deverá  ser
observado.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.206/2014

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Lafayette de Andrada -

Liza Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.206/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “dispõe sobre o Prêmio
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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”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à
Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  análise  promove  alterações  em  diversas  carreiras  do  Poder

Executivo  estadual,  destacando-se,  dentre  outras,  a  criação  de  gratificação  e  de
cargos e a concessão de reajustes e adicionais.

Conforme  dispõe  o  projeto,  são  concedidos  benefícios  para  os  servidores  do
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais  -  Ipem -,  para as
carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
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, para as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, para a carreira
de Agente Governamental, de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário e de Professor de Arte e Restauro. Ademais, o
projeto  prevê  a  criação  da  carreira  de  Médico  Universitário  e  da  Gratificação  de
Produtividade  Médica  no  âmbito  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -
Unimontes -, de 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,  no  âmbito  da  Fundação  Centro  de  Hematologia  e
Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou  óbice  de  natureza jurídico-
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constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, destacando que “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”. Todavia, a fim de precisar o alcance da medida e acolhendo sugestões e
esclarecimentos obtidos junto ao corpo técnico  do Poder Executivo,  apresentou o
Substitutivo nº 1.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta
meritória, destacando que “a política de recursos humanos do Estado deve buscar o
ingresso e a manutenção de quadro de pessoal capacitado para desempenhar suas
funções,  sendo  necessário,  para  tanto,  revisão  da  política  remuneratória  e
reorganização das carreiras e funções públicas como mecanismos para a concessão
de incentivos”. Opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação
da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,
estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  -  Lei  de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de
caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos
com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam
entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para
seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais
normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder
Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.
Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do
limite total, ou seja 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas
para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de
aumento,  reajuste  ou  adequação de  remuneração a  qualquer  título,  ressalvada  a



97
____________________________________________________________________________

revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como
a criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o governador do Estado enviou a esta
Casa o Ofício OF.GAB.SEC. nº 314/14, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, apresentando o impacto orçamentário-financeiro decorrente
da implementação dos reajustes para os exercícios de 2014 a 2016. Considerando o
impacto de R$5.571.611,08 para o exercício de 2014, informado no ofício citado, e a
despesa de pessoal dos últimos 12 meses, tendo como referência o mês de abril de
2014,  obtém-se  percentual  inferior  ao  limite  prudencial  de  despesa  com  pessoal
estabelecido  pela  LRF.  Para  o  exercício  de  2015,  estima-se  um  impacto  de
R$8.960.503,84.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.
169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou
aumento  de  remuneração  à  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14.

Ademais, destaca-se que o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº
19.973, de 27 de dezembro de 2011, que estabelece as condições para aplicação de
recursos  financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,
conforme previsto no art. 6º da referida lei, o montante de recursos apurados para a
implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas
com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e
proventos, entre outros.

Ressaltamos,  ainda,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Com o intuito de aperfeiçoar a proposição, apresentamos o Substitutivo nº 2, o qual
suprime o inciso I  do art.  6º  do Substitutivo nº  1,  apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Conclusão
Em face do exposto,  somos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
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5.206/2014 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  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 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,
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.
§ 2º - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se:
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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
carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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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 no
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  em  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  em  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 em 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 que receba outro adicional da mesma natureza ou que tenha como

pressuposto para sua concessão as condições do local de trabalho;
II - ao contratado por tempo determinado com base na Lei nº 18.185, de 4 de junho
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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 da 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 acrescentada ao inciso II  do art.  4º da Lei  nº 15.463, de 2005, a

seguinte alínea “g”:
“Art. 4º - (...)
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II - na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, cargos das carreiras
de:

(...)
g) 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 no exercício da função de enfermeiro e trinta horas
para os servidores ocupantes de cargo da carreira de Analista Universitário da Saúde
no 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 cargo 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, no 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  residência  médica  ou  com  pós-
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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,  a  residência  em  enfermagem  equivale  à  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:

“Art. 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
item I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.463, de 2005, passa a ter  a seguinte redação:
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“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
conjunta  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  da
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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.

§  2º  -  A Gratificação  de  Produtividade  Médica  será  atribuída  mensalmente  ao
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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, 2 de junho de 2014.
Lafayette de Andrada, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Leonardo Moreira -

Wander Borges.
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 3.6.2014.

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 3.6.2014.
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
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de  medicina,  bem  como  acompanhamento  de  acadêmicos  de  graduação  e  pós-
graduação no âmbito do Hospital Universitário Clemente de Faria, da Unimontes”.

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 3.6.2014.
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 3.6.2014.
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 3.6.2014.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2014
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Leonardo Moreira, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Vanderlei Miranda, Wander
Borges (substituindo o deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da liderança
do  BAM)  e  Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado Inácio Franco,  declara aberta a reunião e,  em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Vanderlei Miranda, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mail da Sra. Adriana
Ferreira, médica efetiva da Fundação Hemominas, encaminhado por meio do Fale
com a Assembleia, no qual discorre acerca da negativa da Fundação Hemominas em
proceder à equiparação salarial entre os servidores aprovados em concurso anterior e
os aprovados para o mesmo cargo em concurso realizado recentemente (Edital nº
1/2012). Comunica também o recebimento de correspondência publicada no  Diário
do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Wander da
Costa Ribeiro, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado
de  Minas  Gerais  (10/5/2014);  Cel.  BM Ivan  Gamaliel  Pinto,  comandante-geral  do
Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  e  Leonardo  Duque  Barbabela,
coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
do Patrimônio Público (15/5/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: no 1º turno, Projetos de Lei nºs 873/2011 (deputado Gustavo Corrêa);
4.673/2013  (deputado  Leonardo  Moreira);  4.936/2014  (deputado  Inácio  Franco)  e
5.094/2014  (deputado  Antônio  Carlos  Arantes).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte



114
____________________________________________________________________________

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o  parecer  pela  aprovação do Projeto  de  Lei  nº  4.936/2014,  no  1º  turno,  com as
Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado Inácio Franco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o
Requerimento nº 7.795/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 10.076/2014, dos deputados Rogério Correia e Adelmo Carneiro Leão, em que
solicitam  seja  realizada reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  greve  dos
servidores estaduais da saúde e da educação;

nº  10.077/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências  para  que
sejam  apurados  os  valores  percebidos  pelos  magistrados  do  Tribunal  de  Justiça
Militar do Estado de Minas Gerais, bem como o devido recolhimento do Imposto de
Renda;

nº  10.078/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Receita Federal pedido de providências para que sejam apurados os
valores percebidos pelos  magistrados do Tribunal  de Justiça Militar  do Estado de
Minas Gerais, bem como o devido recolhimento do Imposto de Renda;

nº  10.082/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar  do Estado de Minas Gerais pedido de
informações  acerca  da  remuneração  atualmente  percebida  pelos  respectivos
magistrados, bem como detalhamento e justificativa das eventuais vantagens pagas e
o devido recolhimento do Imposto de Renda.

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

Sala das Comissões, 2 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira - Lafayette de Andrada - Liza Prado.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 27/5/2014

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir  Paraca,
Duilio de Castro (substituindo o deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança
do BAM) e Paulo Guedes (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  Duilio  de  Castro,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício
do  Sr.  Antonio  Caram  Filho,  diretor-geral  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -
Arsae-MG -, informando que não foi possível comparecer a ultima audiência pública
desta  comissão,  em  21/5/2014,  em  função  da  pequena  equipe  e  de  outros
compromissos assumidos anteriormente. 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  10.065/2014,  do deputado Almir  Paraca, em que solicita seja encaminhado à
Copanor  pedido  de  providência  para  promover  a  análise  da  qualidade  da  água
consumida  pela  comunidade  do  Município  de  Novo  Cruzeiro,  informando-se  o
resultado a esta comissão;

nº 10.066/2014,  do deputado Almir  Paraca, em que solicita seja encaminhado à
Copasa  pedido  de  providência  para  promover  a  análise  da  qualidade  da  água
consumida  pela  comunidade  do  Município  de  Novo  Cruzeiro,  informando-se  o
resultado a esta comissão;

nº 10.067/2014, dos deputados Almir  Paraca e André Quintão, em que solicitam
seja  encaminhado  ao  diretor-geral  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e
Nordeste de Minas Gerais - Idene - pedido de informações acerca do prazo para a
construção de barragens no Município de Novo Cruzeiro a fim de atender à demanda
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de água das comunidades locais,  bem como dos obstáculos  e dificuldades que a
instituição tem percebido para a implantação desse empreendimento;

nº 10.068/2014, dos deputados Almir  Paraca e André Quintão, em que solicitam
seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - Idene - pedido de providência para estudar formas de atuação cooperativa a
fim de que o Município de Novo Cruzeiro possa auxiliar na construção e implantação
de barragens de água, a exemplo do uso de máquinas de terraplanagens e realização
de obras;

nº 10.069/2014, dos deputados Almir  Paraca e André Quintão, em que solicitam
seja  encaminhado  à  Copanor  pedido  de  providência  para  retomar  as  ações  de
estruturação e funcionamento de poços artesianos e dos demais já perfurados por
esta instituição no Município de Novo Cruzeiro a fim de atender à demanda de água
das comunidades rurais e agricultores familiares;

nº 10.070/2014, dos deputados Almir  Paraca e André Quintão, em que solicitam
seja encaminhado ao presidente da Copanor pedido de informações acerca do prazo
de retomada das ações de estruturação e funcionamento de poços artesianos e dos
demais já perfurados por esta instituição no Município de Novo Cruzeiro, bem como
as razões pelas quais esse empreendimento foi paralisado;

nº 10.071/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao
promotor de justiça da Comarca de Novo Cruzeiro pedido de informações acerca do
andamento  das  ações  e  medidas  propostas  em  relação  ao Programa Água para
Todos no município, inclusive em relação aos órgãos e entidades do Poder Executivo
do Estado responsáveis  pela  implementação do  programa e  pela  implantação de
medidas voltadas para o acesso a água pelas comunidades urbanas e rurais, e em
relação  ao  esgotamento  sanitário  e  às  demandas  do  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Rural  Sustentável  de Novo Cruzeiro encaminhadas ao Ministério
Público, por meio dos Ofícios nºs 014/2012, 007/2012 e 017/2012;

nº 10.072/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  pedido  de  providência  para  doar,  com
urgência,  ao  Consórcio  Intermunicipal  para  Recuperação  Ambiental  da  Bacia  do
Baixo Muriaé, Pomba e Carangola, 20.000 mudas de plantas da flora nativa a fim de
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promover a recomposição de matas ciliares e nascentes na região de atuação do
referido consórcio;

nº 10.073/2014, dos deputados Almir  Paraca e André Quintão, em que solicitam
seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - Idene - pedido de providência para construir barragens no Município de Novo
Cruzeiro a fim de atender à demanda de água das comunidades locais;

nº 10.074/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública,  o Projeto de Lei  nº  4.839/2014,  do deputado
Paulo Lamac, que estabelece critérios para a operação de minerodutos no Estado; e

nº 10.075/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao
Governador  do  Estado  pedido  de  providência  para  estabelecer  um  período  de
suspensão taxativa na concessão de outorgas de uso das águas em todo o território
mineiro, para quaisquer fins e atividades, salvaguardados os de caráter de utilidade
pública eminente e de interesse social.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, nos termos
do edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Almir Paraca, presidente - Liza Prado - Fred Costa.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/5/2014
Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Vítor Xavier,

Lafayette de Andrada, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Duarte Bechir (substituindo o
deputado Zé Maia,  por  indicação da liderança do BTR),  membros  da  supracitada
comissão. Está presente também o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Romel Anízio, declara aberta a reunião e dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário do
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Legislativo em 24/5/2014:  ofícios  da  Sra.  Rozeli  Conceição Longo,  coordenadora-
geral de Execução Orçamentária e Financeira (substituta) do Ministério da Integração
Nacional; e dos Srs. Aldimar Dimas Rodrigues, superintendente regional da Codevasf,
e Henrique Antônio dos Santos Nunes, subsecretário de Planejamento, Orçamento e
Administração do Ministério da Pesca e Aquicultura. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  3.851  e
4.220/2013,  4.995  e  5.077/2014  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 pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos  de Lei  nºs 4.474/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de Segurança
Pública, e 5.187/2014 (relator: deputado Lafayette de Andrada), 4.982/2014 (relator:
deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de  redistribuição)  e  5.213/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Ulysses
Gomes). O Projeto de Lei nº 4.096/2013 é convertido em diligência às Secretarias de
Saúde  e  de  Planejamento  e  Gestão,  atendendo-se  a  requerimentos  do  relator,
deputado Ulysses Gomes, aprovados 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  Resolução nº 5.216/2014 (relator:
deputado Romel Anízio), 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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 10.150/2014, do
deputado Zé Maia,  em que solicita  seja realizada reunião para obter  do chefe do
Detran-MG esclarecimentos 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 outras
providências. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.



119
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 2 de junho de 2014.
Lafayette de Andrada, presidente - Gustavo Corrêa - Leonardo Moreira - Wander

Borges.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/5/2014
Às 16h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  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 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 que concluem pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.743/2013 e 5.200/2014 (relator: deputado André
Quintão);  e  5.206/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Luiz
Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - André Quintão - Duilio de Castro - Luiz Henrique.

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

17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2014
Às  14h14min,  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, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
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destina a debater propostas para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei nº 3.078/2012,
que versa sobre a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do
solo  metropolitano no Estado.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.
Fabrício Torres Sampaio, secretário de Transportes, prestando informações relativas
ao Requerimento nº 7.168/2013; e da seguinte correspondência, publicada no Diário
do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Karla Crossa
Ikuma  Rezende,  gerente  de  Universalização  e  Ampliação  do  Acesso,  da  Aneel
(10/5/2014),  e  dos  Srs.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social
(17/5/2014),  Harold  Vann  Hallen  Fontes,  gerente  executivo  do  INSS  em  Belo
Horizonte (14/5/2014),  e Ricardo Augusto Simões Campos, presidente da Copasa-
MG (15/5/2014).  A presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para
ouvir as Sras. Maria Auxiliadora Alvarenga, vice-presidente do Instituto de Arquitetos
do  Brasil  -  Departamento  de  Minas  Gerais,  representando  a  presidente  dessa
entidade;  e  Rita  Veloso,  professora  da  UFMG  e  coordenadora  do  Projeto  de
Macrozoneamento  Metropolitano,  representando  o  coordenador-geral  do  Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte; e
os Srs. Leonardo Amaral Castro, secretário adjunto de Planejamento Urbano de Belo
Horizonte,  representando  o  prefeito  desse  município;  José  Abílio  Belo  Pereira,
assessor da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas
Gerais,  representando o  presidente  dessa  entidade;  Sandro  Veríssimo,  diretor  de
Planejamento Metropolitano da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de  Belo  Horizonte,  representando  o  diretor-geral  desse  órgão;  Pe.  Pier  Luigi
Bernareggi,  coordenador  da  Pastoral  dos  Sem  Casa,  e  Pedro  Schultz  Fonseca
Baptista,  superintendente  de  Infraestrutura  da  Secretaria  de  Desenvolvimento
Regional  e  Política  Urbana,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de junho de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Fred Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 85/2014

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
art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, a indicação do nome da Sra. Lina Kátia
Mesquita de Oliveira 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.

A indicada realizou aprofundada formação acadêmica na área de educação e tem
ampla experiência profissional no setor, conforme denota o seu curriculum vitae. Tais
atributos certamente irão conduzi-la com excelência ao desempenho das funções de
conselheira.

Na  arguição  pública  realizada  por  esta  comissão,  a  candidata  demonstrou
conhecimento  e  aptidão  para  exercer  exemplarmente  a  função  de  membro  da
Câmara de Ensino Fundamental.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos favoravelmente à Indicação nº 85/2014, que sugere o

nome da Sra. Lina Kátia Mesquita de Oliveira para integrar o Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 89/2014
Comissão Especial

Relatório
Por  meio  da  Mensagem  nº  603/2014,  publicada  em  6/2/2014  no  Diário  do
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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
da  Sra.  Keyla  Mayume Ferreira  Matsumura  de  Melo  para  compor  a  Câmara  de
Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação. Cabe ressaltar que a indicação
ocorre por livre escolha do governador do Estado, nos termos do inciso I, do art. 3º da
Lei Delegada nº 31, de 28/8/1985, e trata-se de recondução ao conselho.

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  Curriculum vitae apresentado pela candidata demonstra sua vasta experiência
como docente e gestora educacional.

Ouvida  em  arguição  pública  por  esta  comissão,  a  indicada  demonstrou  amplo
conhecimento em matéria de educação, respondendo com clareza e objetividade às
questões que lhe foram formuladas.  Dessa forma,  consideramos comprovada sua
capacidade  para  desempenhar  com  eficiência  as  atribuições  afetas  à  função  de
conselheira.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da Indicação nº 89/2014,  que

sugere  o  nome  de  Keyla  Mayume  Ferreira  Matsumura  de  Melo  para  compor  a
Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 90/2014
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
do  Sr.  Luciano  de  Assis  Fagundes  para  compor  a  Câmara  de  Ensino  Médio  do
Conselho Estadual de Educação.

Constituída a Comissão Especial, compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após
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arguição do candidato, nos termos do art. 111, inciso I, alínea “c”, combinado com o
art. 146, § 1º, do Regimento Interno.

O  currículo  apresentado  pelo  candidato  demonstra  sua  ampla  qualificação  e
experiência  profissional,  comprovando  sua  capacidade  para  desempenhar  com
eficiência as competências atribuídas ao cargo ora pretendido.

Ouvido  em  arguição  pública  por  esta  comissão,  o  indicado  demonstrou  vasto
conhecimento, respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram
formuladas,  o que nos leva  a considerar acertada a indicação de seu nome para
exercer a função de membro da Câmara de Ensino Médio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à Indicação nº 90/2014, que sugere

o nome do Sr. Luciano de Assis Fagundes para compor a Câmara de Ensino Médio
do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.170/2012
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

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 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 3.170/2012 pretende 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, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo oferecer oportunidades
à difusão de ideias, culturas, tradições e hábitos sociais da comunidade em que atua.
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Com esse propósito, a instituição promove, apoia e incentiva atividades artísticas,
culturais,  esportivas,  de  educação,  de  saúde  e  de  assistência  social;  fortalece  a
importância  do  respeito  aos  valores  éticos  e  sociais  da  pessoa  e  da  família;  e
promove cursos, palestras e fóruns nas áreas de saúde, educação, assistência social,
cultura, esporte, turismo, etc.

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° 3.170/2012, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.006/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Antonio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação para Pesquisa e Evolução da Consciência Humana
Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.006/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 21/11/2013), os §§ 1º e 2º do art. 22 vedam a remuneração de seus diretores,
mantenedores  e  associados;  e  o  art.  27  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade sem fins lucrativos.

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

Projeto de Lei nº 4.006/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.755/2013

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 Pequenos Irrigantes Renato Azeredo, com sede no
Município de Jaíba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  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 4.755/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos  Pequenos  Irrigantes  Renato  Azeredo,  com sede no Município  de
Jaíba.

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.

Cabe ressaltar 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 os arts.  28 e 44 vedam a remuneração de
seus diretores, conselheiros, mantenedores e associados.

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

Projeto de Lei nº 4.755/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.878/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Tiago  Ulisses,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar
denominação ao trevo localizado na MG-295 que dá acesso à cidade, no Município
de Paraisópolis.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 13/2/2014 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da 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 11/3/2014, esta relatoria solicitou fosse o projeto encaminhado, nos
termos do art. 301 do Regimento Interno, à Secretaria de Estado de Casa Civil e de
Relações Institucionais,  a  fim de que o  órgão  enviasse a  esta  Casa informações
sobre o trecho a ser denominado.
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De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  4.878/2014  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  Trevo
Prefeito José Asdrúbal Zizo de Almeida ao trevo localizado na MG-295 que dá acesso
à cidade, no Município de Paraisópolis.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da
proposição por membro deste parlamento.

Cabe informar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de
Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  nota  técnica  de  10/3/2014,  do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, por
meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise e
informa que o referido trecho não possui denominação oficial.
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Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, redigida na parte conclusiva deste parecer,
com a finalidade de adequar a redação do art. 1º à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei n° 4.878/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominado Trevo Prefeito José Asdrúbal Zizo de Almeida o trevo que

dá acesso à sede do Município de Paraisópolis, localizado na Rodovia MG-295.”.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.985/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento de Políticas
Públicas do Leste de Minas, com sede no Município de Governador Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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 4.985/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento de Políticas Públicas do Leste de Minas, com sede no Município
de Governador Valadares, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de
caráter beneficente,  que tem como escopo defender e atender os interesses e as
necessidades dos associados.

Com esse propósito, a instituição promove palestras e debates sobre questões de
interesse dos associados; realiza estudos; propõe e implementa soluções; planeja e
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executa programas que objetivam solucionar problemas de moradia; elabora projetos
urbanísticos e arquitetônicos; e executa obras de construção civil que se enquadram
em seus objetivos sociais.

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  em
questão, a fim de adequar o nome da entidade ao consubstanciado em seu estatuto
constitutivo.

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° 4.985/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.095/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Repouso  Confrade  Antônio  do  Carmo
Pimenta, com sede no Município de Rio Paranaíba.

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 5.095/2014 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Repouso  Confrade  Antônio  do  Carmo  Pimenta,  com  sede  no  Município  de  Rio
Paranaíba,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo a prática da caridade no campo da assistência
social e da promoção humana.
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Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar
pessoas  idosas  a  fim  de  proporcionar-lhes  assistência  material,  moral,  social  e
espiritual.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.095/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.113/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Posto de Assistência Espírita Chico Xavier, com sede
no Município de Patos de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 5.113/2014 pretende declarar de utilidade pública o Posto de

Assistência Espírita Chico Xavier, com sede no Município de Patos de Minas, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  valores  humanos  da  sociedade
brasileira, por meio de projetos e atividades de natureza educativa e cultural.

Com esse propósito, a instituição busca promover a proteção à saúde, à família, à
maternidade, à infância e à velhice; praticar a caridade material e moral; e combater a
fome e a pobreza.
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Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade 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° 5.113/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.137/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social de Belo Horizonte e Região Metropolitana, 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 5.137/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Eclética de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social de Belo Horizonte e
Região Metropolitana, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
defesa dos interesses  dos aposentados,  pensionistas  e idosos  perante os  órgãos
públicos.

Com esse propósito, a instituição busca proteger os direitos de seus associados;
fomentar sua integração a projetos que intentem resolver seus problemas; e contribuir
com  informações  e  eventos  que  propiciem  o  desenvolvimento  de  seus
conhecimentos.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.137/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.139/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de Minas,
com sede no Município de Itaú 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 5.139/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Luz do Servir de Itaú de Minas, com sede no Município de Itaú de Minas, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo congregar pessoas na promoção de proteção e ajuda material  à família,  à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

Com esse propósito, a instituição busca o desenvolvimento da cultura, do lazer, da
saúde, e da educação; e distribui cestas básicas e roupas às pessoas carentes.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.139/2014, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.140/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do deputado Adalclever  Lopes, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Ação Social e Política da Paróquia Imaculado

Coração de Maria, 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 5.140/2014 pretende declarar de utilidade pública a Ação Social

e Política da Paróquia Imaculado Coração de Maria, com sede no Município de Belo

Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente,  que  tem  como escopo a  assistência  social  e  a  promoção de ações

formativas, esportivas, culturais e políticas.

Com esse propósito, a instituição realiza ações de amparo emergencial a pessoas

carentes; viabiliza apresentações populares, como música, teatro e dança; e estimula

a discussão das questões políticas que afetam a vida dos cidadãos.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade 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° 5.140/2014, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.142/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Esmeril,  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
O Projeto de Lei nº 5.142/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Esmeril, com sede no Município de São João Batista do Glória, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a promoção do desenvolvimento comunitário da região.

Com esse propósito, a instituição busca melhorar as condições de vida das famílias,
por meio de obras, campanhas, cursos, palestras e mutirões de ajuda mútua; zela
para que os associados trabalhem em segurança e defende o meio ambiente.

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  em
questão, afim 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 em que atua, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.142/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.174/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para Sempre, com sede
no Município de Lambari.

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 5.174/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Recreativa Unidos para Sempre, com sede no Município de Lambari, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo
promover o lazer, as artes, a cultura, a terapia, o esporte e a assistência social.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  cumprir  suas  finalidades  por  meio  da
organização em unidades de prestação de serviços.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.174/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.192/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Instituto Maçônico de Gestão de Projetos Sociais - Imag -, com
sede no Município de Timóteo.
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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 5.192/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Maçônico de Gestão de Projetos Sociais - Imag -, com sede no Município de
Timóteo.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 16 e 45 vedam a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 39 determina que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a pessoa jurídica qualificada,
que tenha preferencialmente o mesmo objetivo social da entidade dissolvida, ou a
entidade congênere.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no
final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade
de  adequar  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 5.192/2014 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art.  1º -  Fica declarado de utilidade pública o Instituto Maçônico de Gestão de
Projetos Sociais de Timóteo - Imag -, com sede no Município de Timóteo.”.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.221/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Antonio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar  de
utilidade  pública  o  Lar  da  Criança  Vitorino  Francisco  Rodrigues,  com  sede  no
Município de Conceição das Alagoas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2014  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 5.221/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, com sede no Município de Conceição das
Alagoas.

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

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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.  24  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 29 determina que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição congênere, com
personalidade jurídica, sede e atividades no Estado de Minas Gerais.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.221/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.226/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Fundação Senhor Bom Jesus, com sede no Município de Perdões.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.226/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Senhor Bom Jesus, com sede no Município de Perdões.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º-A do art. 3º veda a
remuneração  de  seus  diretores;  e  o  art.  12  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição congênere, de caráter
educacional, cultural, social ou assistencial.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.226/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “altera a
Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais”.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer nos termos
do art. 188 do Regimento Interno.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou.

A Comissão de Administração Pública, em análise de mérito, opinou pela aprovação
da matéria na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 a 9, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar a Lei Complementar nº 59,  de 2001, que

contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.
O projeto, em seus arts. 1º a 8º, propõe alterações no Livro I da Lei Complementar

nº 59,  de 2001,  que dispõe sobre as  circunscrições e os órgãos de jurisdição do
Estado.

Os arts. 9º a 16 tratam da constituição e organização do Tribunal de Justiça, que,
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por meio do regimento interno, “disporá privativamente sobre a criação, composição,
atribuições e competências dos seus órgãos” (art. 11).

Por sua vez, os arts. 17 a 28 modificam dispositivos relacionados à jurisdição de
primeiro  grau,  investidura  e  competência  do  juiz  de  direito,  direção  do  foro,
competências  do  diretor  do  foro  e  às  Varas  de  Fazenda  Pública,  de  Infância  e
Juventude e de Idoso. Conforme o art. 25, a Vara de Conflitos Fundiários passa a ser
denominada  Vara  Agrária  de  Minas  Gerais,  com  “sede  em  Belo  Horizonte  e
competência em todo o Estado para processar e julgar, com exclusividade, as ações
que tratem de questões agrárias envolvendo conflitos fundiários coletivos por posse
de terras rurais”.

Já  os  arts.  29  a  32  promovem  alterações  pontuais  em  regras  referentes  à
substituição do juiz de direito e à organização do tribunal do júri.

Os arts.  33 a 41 cuidam de modificações no sistema de Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça mineiro, alterando a nomenclatura de órgãos que o compõem (art.
34); estabelecendo que as turmas recursais serão compostas por, no mínimo, três
juízes de direito, cuja designação será precedida de edital (art. 36); e instituindo os
Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 40).

A justiça de paz é tratada no art. 42 do projeto, que altera os arts. 86 a 86-E da Lei
Complementar  nº  59,  de  2001.  Entre  as  alterações  propostas,  destaca-se  o
estabelecimento de requisitos para a designação de juiz de paz ad hoc, nos casos de
inexistência de suplentes aptos para nomeação.

O art.  43 estabelece que “quando,  no  curso de  investigação,  houver  indício da
prática de crime por magistrado, a autoridade investigante remeterá, incontinenti, os
autos ao Tribunal de Justiça, e o órgão competente do tribunal, na primeira sessão,
autorizará ou não o prosseguimento das investigações, na forma da lei”, sendo que
os arts.  44 a 45 cuidam da revisão da lista de antiguidade dos magistrados e da
incompatibilidade.

Remuneração, verbas indenizatórias e benefícios de magistrados são tratados nos
arts. 46 e 47 do projeto. Entre as alterações, está a possibilidade de que os subsídios
sejam  recompostos  monetariamente,  por  ato  do  Tribunal  de  Justiça,  após  a
recomposição  aplicada pelo  Supremo Tribunal  Federal  e  a  concessão  de direitos
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como  auxílio  anual  para  aquisição  de  livros  jurídicos  e  material  de  informática,
gratificação mensal pelo exercício de turma recursal, auxílio alimentação, dois terços
de férias, entre outros.

Os arts.  48  a  54  modificam comandos  relacionados a  licenças,  afastamentos  e
disponibilidades dos magistrados, sendo que o art. 51 estabelece um novo prazo para
a licença-maternidade (180 dias).

Alterações relacionadas à disciplina judiciária são promovidas pelos arts. 55 e 57,
sendo que este último modifica os arts. 148 a 162 da Lei Complementar nº 59, de
2001, que dispõem sobre as penalidades aplicáveis aos magistrados e o respectivo
processo administrativo disciplinar.

Os  arts.  58  a  60  alteram  disposições  relativas  ao  concurso  para  ingresso  na
magistratura. Os dispositivos modificam a estrutura da comissão de concurso; retiram
a menção às resoluções da Corte Superior para regência do edital e determinam que
este atenderá às exigências do CNJ; incluem o defensor público no rol dos cargos
válidos para atender o mínimo de prática jurídica e ampliam de 15 para 30 dias o
prazo mínimo de publicação do edital.

Os arts. 61 a 66 fazem alterações pontuais em dispositivos dos demais capítulos do
Título II - Da Magistratura da Justiça Comum. Destacamos a sujeição do processo de
vitaliciamento às normas fixadas no regimento interno do tribunal e a inserção de
critérios para promoção e remoção.

Os arts.  67 a 75 trazem alterações e inserções de dispositivos no Livro IV - Da
Justiça  Militar  Estadual.  Dentre  as  inserções  mais  importantes  estão  a
obrigatoriedade de bacharelado em direito para o candidato ao cargo de juiz oficial da
ativa, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar (art. 68), a possibilidade de o
Corregedor da Justiça Militar designar juiz de direito do Juízo Militar para servir como
cooperador em auditoria (art. 69), e as normas referentes à substituição do juiz de
direito do Juízo Militar (art. 72).

Os arts. 76 a 84 alteram dispositivos do Livro V - Dos Órgãos Auxiliares da Justiça,
renomeando  a  Secretaria  de  Padronização,  Suporte  ao  Planejamento  e  à  Ação
Correicional  para  Secretaria  da  Corregedoria  Geral  de  Justiça  (art.  76  e  outros);
acrescendo aos órgãos auxiliares dos juízos as secretarias dos grupos jurisdicionais
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de turmas recursais  (art.  78)  e retirando do texto  normativo  a  obrigatoriedade da
composição das secretarias do juízo por servidores das carreiras de Técnico de Apoio
Judicial, da especialidade Escrivão Judicial, e de Oficial de Apoio Judicial (art. 83).

Os arts. 85 e 86 tratam da permuta e da remoção dos servidores do foro judicial,
exigindo  a  manifestação  dos  juízes  de  direito  diretores  de  foro  nas  comarcas
envolvidas nos requerimentos de permuta e remoção e institui um auxílio no valor
correspondente a 50% da remuneração mensal do servidor nos casos de remoção de
ofício por extinção ou suspensão da comarca.

O art. 87 estende a servidores aprovados em concurso o impedimento de trabalhar
na  mesma  secretaria  de  juízo  com  o  cônjuge,  companheiro  ou  parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta ou na linha colateral, até o terceiro grau e o art.
88  delega  os  critérios  para  substituição  de  servidores  a  ato  normativo  do  órgão
indicado no RI.

Os arts. 88 a 90 trazem pequenas alterações no Regime Disciplinar dos Servidores
do Poder Judiciário, padronizando a nomenclatura da corregedoria do TJMG, dentre
outras.

Os arts. 91 a 97 alteram diversos dispositivos relativos à sindicância e ao processo
disciplinar.  O  art.  91  possibilita  a  qualquer  interessado  ciente  de  atos  ilícitos
imputados a servidor comunicá-los ao corregedor-geral de justiça ou ao diretor do
foro para as devidas providências. O art.  93 estabelece que a sindicância poderá
também ser feita por juiz de direito e não apenas por servidores, como consta no
texto  original.  O  art.  94  aumenta  de  60  para  90  dias  (prorrogáveis)  o  prazo  de
afastamento de servidor de suas funções nos casos de processo disciplinar que o
exija.  Nos  mesmos  termos,  o  art.  97  dilata  o  prazo  para  conclusão  do  processo
administrativo.

Os art. 98 a 109 alteram as disposições gerais e transitórias contidas no Livro VI da
lei,  corrigindo  a  nomenclatura  de  órgãos  e  varas,  remetendo  disposições  ao
regimento interno,  dentre  outros.  Destacamos que  o  art.  107 do projeto  inclui  na
norma o livro V-A, sobre os serviços notariais e de registro, e o inciso XII do art. 117
revoga os arts. 316 a 319 da lei, que tratavam o tema de forma esparsa.

Os arts. 110 a 118 trazem outras disposições, sem alterar o texto da referida lei
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complementar. Dentre elas temos a designação de até 10 juízes auxiliares para a
corregedoria;  a  permissão  a  servidor  cônjuge  ou  companheiro  de  magistrado
removido ou promovido para acompanhá-lo, com lotação provisória na comarca; a
transferência  de  comarca  dos  Municípios  de  Delta,  Desterro  de  Entre  Rios,
Aricanduva,  Catas  Altas  da  Noruega,  Lamin,  Rio Espera,  Ibiaí,  Japonvar,  Mendes
Pimentel, Nova Belém, Monsenhor Paulo, Presidente Kubitschek, Santo Antônio do
Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, São José do Mantimento e Silveirânia; a
integração do Município de Água Boa à Comarca de Santa Maria do Suaçuí até que
seja  instalada a  Comarca  de Água  Boa;  e  a  liberação  de um  servidor  do  Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais para exercer mandato eletivo em diretoria de
entidade sindical de representação nacional da categoria.

Por  fim,  destacamos que o art.  117 traz diversas revogações,  as  quais  incidem
sobre as seguintes disposições da lei complementar:

- requisito de existência de concurso público homologado para fins de instalação de
comarca;

-  coordenação  das  Centrais  de  Conciliação  por  juiz  de  direito  designado  pelo
presidente do Tribunal de Justiça;

- turmas recursais;
- convocação de juiz de direito de entrância especial para ser vogal quando não for

possível  a  substituição  de  desembargador  suspeito  ou  impedido  por  outro
desembargador;

-  envio,  pelo  juiz  de  direito,  de  mapa  de  movimento  forense  de  seu  juízo  à
Secretaria de Planejamento e Coordenação do Tribunal de Justiça;

- Conselho da Magistratura;
- convocação de conselheiro para substituir membro da Corte Superior;
- serviços de escrivania das turmas recursais;
- preparação dos processos pelo juiz de paz;
- aplicação de pena disciplinar de advertência ou suspensão impostas a servidor da

Secretaria do Tribunal de Justiça pelo presidente do Tribunal de Justiça;
- autorização de avaliação de urgência pelo plantonista para atendimento fora do rol

de matérias apreciáveis em plantão;
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- autorização para criação de câmara especial competente para processar e julgar
as ações penais contra os agentes políticos.

Em  seu  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  identificou  a
necessidade de adequar a proposição às disposições constitucionais e legais, bem
como à técnica legislativa, motivo pelo qual apresentou o Substitutivo nº 1, que, em
síntese, propõe as seguintes alterações:

- supressão do art. 9° do projeto tendo em vista a determinação de tratamento de
Excelência aos desembargadores parecer contrária ao princípio republicano;

- nova redação ao art. 16, substituindo a expressão “Corte Superior” por “Órgão
Especial”  no inciso I  e  revogando os incisos IV e V,  uma vez que a criação e a
extinção de órgãos públicos são matérias submetidas à chamada “reserva legal”, não
podendo ser objeto de resolução do tribunal;

- supressão dos comandos do art. 20 de alteração dos incisos XII e XIII do art. 55
da Lei Complementar nº 59, os quais contrariam a autonomia funcional do Ministério
Público e excedem os poderes de direção processual do magistrado estabelecidos no
Código de Processo Civil;

- supressão do art. 43 do projeto, em virtude de dois aspectos controvertidos: a) a
possível violação do princípio da separação dos Poderes; b) a competência privativa
da União para legislar sobre direito processual penal;

- supressão do art. 46 do projeto em virtude da reserva legal sobre a remuneração
dos servidores públicos;

- nova redação ao art. 114, contendo somente as verbas que estão sendo criadas,
em obediência à técnica legislativa;

-  supressão  dos  arts.  108  e  112,  uma  vez  que,  conforme  a  mensagem
encaminhada, o projeto não pretendia alterar a divisão judiciária.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise quanto ao mérito, registrou
que a proposição em tela busca alterar uma lei 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” e, ao final, opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas
nºs 1 a 9, que apresentou ao referido substitutivo.
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A  Emenda  n°  1  mantém  a  intenção  do  texto  original  do  art.  296  da  Lei
Complementar, limitando o afastamento do servidor em caso de processo disciplinar
em 60 dias não prorrogáveis, o que deve ser requerido pela comissão processante à
autoridade instauradora. No mesmo sentido, a Emenda n° 2 mantém o prazo para
conclusão do processo em 60 dias prorrogáveis, e a Emenda n° 3 mantém a duração
da sindicância em 30 dias prorrogáveis, além de retirar a possibilidade de juizes de
direito participarem da comissão,  como disposto no texto original.  A Emenda n° 4
exclui a possibilidade, trazida no projeto, de a comissão do processo administrativo
ser composta no todo ou em parte por juizes de direito. A Emenda n° 5 transforma em
reembolso  o  auxílio  previsto  em  caso  de  remoção  dos  servidores,  retira  a
necessidade de  manifestação dos  juízes  diretores  das  comarcas  envolvidas  e  os
requisitos  específicos  para os  técnicos. A emenda garante ainda que o Oficial  de
Apoio Judicial Classe B ocupante dos cargos previstos no art. 2° da Lei nº 20.865, de
2013, mantenha-se em cargo idêntico ao ser removido. A Emenda n° 6 dá a mesma
garantia  ao  Oficial  no  caso  de  permuta,  também  retirando  a  necessidade  de
manifestação dos juízes diretores das comarcas envolvidas, mas mantendo para os
técnicos  a  condição de ocuparem cargos  idênticos  para  se  realizar  a  permuta.  A
Emenda  n°  7  estende  aos  servidores  a  aplicabilidade  da  indenização  ou
compensação por plantão em fins de semana e feriados. A Emenda n° 8, de modo
similar  ao que o  projeto propõe para os  magistrados,  altera  para  “indenização”  a
nomenclatura dada aos valores pagos aos herdeiros por períodos de férias-prêmio
deixadas  pelos  servidores  da  ativa  falecidos.  Por  fim,  a  Emenda  n°  9  exclui  a
expressão “mediante reembolso” relativa ao auxílio-saúde dos magistrados constante
na redação dada pelo art. 45 do Substitutivo n° 1.

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destaca-se que a implementação de
medidas  propostas no  projeto  implica  aumento  de  despesas  com pessoal  para  o
erário.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
-,  define  despesa  total  com  pessoal  em  seu  art.  18  e,  nos  arts.  19,  20  e  22,
estabelece limitações para tais gastos. O art. 19, II, define que a despesa total com
pessoal nos Estados não poderá ultrapassar a 60% da receita corrente líquida - RCL.
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O art.  20,  II,  “b”,  da  LRF dispõe que  o total  de  despesa  com pessoal  do  Poder
Judiciário não poderá exceder a 6% da RCL. Em Minas Gerais, integram o Poder
Judiciário o Tribunal de Justiça - TJ - e o Tribunal de Justiça Militar -TJM. Por sua vez,
o art. 22 estabelece que, se a despesa total com pessoal exceder a 95% dos limites
definidos  nos  arts.  19  e  20,  serão  vedadas  concessões  de  vantagem,  aumento,
reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  salvo  os  derivados  de
sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral
anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República - CR/88.

Conforme ofício encaminhado pelo presidente do TJMG, a estimativa de impacto
financeiro dos benefícios  para os  magistrados introduzidos pelo art.  47 do projeto
original, referentes ao auxílio anual de metade do subsídio mensal para aquisição de
livros jurídicos, digitais e material de informática e ao direito a dois terços do valor dos
subsídios  em razão de férias,  é de R$31.169.944,92 para 2014,  R$32.728.442,17
para 2015 e R$34.364.864,27 para 2016.

De  acordo  com  o  ofício,  o  impacto  para  2015  foi  calculado  com  base  em  um
crescimento projetado de 5% da despesas, conforme a Lei n° 20.642, de 2013, que
fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado para
os  exercícios  de  2013,  2014  e  2015.  Para  2016  o  percentual  de  crescimento
projetado  também  foi  de  5%.  Entretanto,  quanto  às  demais  medidas  propostas,
informou o tribunal que por ora é inviável elaborar estimativa de impacto, uma vez
que a implementação das medidas demanda regulamentação posterior.

Destacamos que o Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, logrou
reduzir o impacto projetado no que concerne ao benefício relativo ao gozo de férias,
mantendo o valor  em 1/3 do subsídio.  Do mesmo modo,  a nova redação dada a
dispositivos  do art.  112 do projeto,  condicionando alguns auxílios à edição de lei,
supera a questão levantada pelo Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de se
realizar a estimativa de impacto tendo em vista a regulamentação posterior; desse
modo o Tribunal, quando do envio do projeto de lei de que tratam os dispositivos,
deverá realizar a estimativa, em conformidade com o disposto na LRF.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de
Administração Financeira - Siafi -, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça do



147
____________________________________________________________________________

Estado de Minas Gerais, considerando abril como mês de referência, estão dentro
dos limites legais. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta original
para  o  exercício  de  2014,  tal  qual  encaminhado  pelo  tribunal,  o  valor  ainda
permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a projeção da RCL para o
exercício de 2014 efetuada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e publicada
em 30/5/14.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da
Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. A
LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14. Ressaltamos, porém, que,
por força do art.  169, § 1º,  I,  da CR/88, a aplicação da proposta em análise está
condicionada  à  existência  de  dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às
despesas dela decorrentes.

Não  obstante,  com  a  finalidade  de  adequar  a  proposição  à  técnica  legislativa,
apresentamos a seguir o Substitutivo n° 2 para englobar as emendas apresentadas
pela comissão de Administração Pública e corrigir questões técnicas, a saber:

-  revogação  do  §  2º  do  art.  92  do  Substitutivo  n°  1,  que  teve  sua  redação
incorporada no caput, com o fito de evitar repetições no texto legal;

- supressão da previsão de reembolso das despesas de transporte e mudança a
magistrado removido a pedido, constante no §3° do art. 114 da lei, a que se refere o
art. 45 do Substitutivo n° 1. Isso porque o projeto original alterava o inciso II do art.
114 da Lei Complementar n° 59, de 2001, que dispõe sobre o direito ao reembolso
das  despesas  de transporte  e  mudanças,  retirando o  caráter  indenizatório  de  tal
direito e transformando-o em um auxílio no valor de um subsídio; alterava também o §
3° do referido artigo, dispondo que o magistrado removido não faria jus ao auxílio a
ser instituído, mas apenas ao reembolso das despesas, o que é vedado na lei. Com a
redação dada ao referido artigo pelo Substitutivo n°1, mantendo inalterado o inciso II
do art. 114 da lei, deve-se também manter a disposição original do § 3°, que veda o
direito de percepção de reembolso quando da remoção a pedido;

- substituição da nomenclatura “criminal” por “penal”;
- alteração do termo “transferência” por “promoção” no art. 108 do Substitutivo n° 1;
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- alteração do termo “cargo” por “serviço” no parágrafo único do art. 300-C da Lei
Complementar n° 59, de 2001, a que se refere o art. 96 do Substitutivo n° 1;

-  substituição  do  termo  “ingresso”  por  “provimento”  no  art.  300-D  da  Lei
Complementar n° 59, de 2001, a que se refere o art. 96 do Substitutivo nº 1;

-  inclusão,  nas  disposições  trazidas  no  projeto,  do  instituto  da  acumulação  e
desacumulação  de  serviços  notariais,  existente  no  atual  art.  319  da  Lei
Complementar n° 59, de 2001, e esclarecimento do prazo máximo para a anexação
ou desanexação de cartórios, mantendo coerência com o prazo estabelecido no art.
300-C,  que  traz  o  prazo  máximo de  vacância  sem  que seja  aberto  concurso  de
provimento ou de remoção;

- supressão do art. 85 do Substitutivo n° 1. Tal artigo, idêntico ao contido no projeto
original,  pretende estender aos servidores aprovados em concurso o impedimento
existente para ocupantes de cargos comissionados de trabalhar na mesma secretaria
de juízo com o cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou afins, em linha
reta ou na linha colateral, até o terceiro grau, dispondo ainda que tal impedimento
deve constar  nos editais dos concursos. Entendemos que tal disposição traz uma
impossibilidade material injustificada para candidatos ao certame, ferindo o princípio
da  isonomia  e  acessibilidade  aos  concursos  públicos,  sendo,  portanto,
inconstitucional;

- retirada da remissão no art. 105 do Substitutivo n° 1 a um artigo de lei que já
sofreu alteração legislativa, deixando de guardar pertinência temática;

-  alteração  da  redação  do  art.  65  do  Substitutivo  n°  1  para  texto  similar  ao
constitucional no que diz respeito às vítimas civis de crimes cometidos por militares;

-  inclusão,  no  art.  54  do  Substitutivo  n°  1,  de  que  a  pena  de  aposentadoria
compulsória tratada no art. 153 da Lei Complementar n° 59, de 2001, tem proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, como já é previsto na lei original e de modo
semelhante ao que ocorre na pena de disponibilidade.

Por fim, também incorporamos ao Substitutivo n° 2 a sugestão apresentada pelo
deputado Célio Moreira para novamente incluir, na Comarca de Belo Horizonte, as
varas nos Distritos do Barreiro e de Venda Nova. Incorporamos também, do deputado
Lafayette  de  Andrada,  as  propostas,  dentre  outras,  que  tratam  da  liberação  de
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servidor para participar de entidade sindical e da convocação de juízes para auxiliar
as vices-presidências do tribunal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

59/2014, no 1º  turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir  apresentado, e pela
rejeição  do  Substitutivo  n°  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Com  a
aprovação do Substitutivo n° 2 ficam prejudicadas as Emendas n° 1 a 9, da Comissão
de Administração Pública.

SUBSTITUTIVO N° 2
Altera  a  Lei  Complementar  n°  59,  de  18  de  janeiro  de  2001,  que  contém  a

organização  e  a  divisão  judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - (...)
§  1°  -  A prestação jurisdicional  no  Estado,  em segunda instância,  compete  aos

Desembargadores  e  Juízes  convocados  do  Tribunal  de  Justiça  e  aos  Juízes  do
Tribunal de Justiça Militar.”.

Art. 2° - O parágrafo único do art. 4° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá transferir a realização de atos judiciais da sede

para os distritos.”.
Art. 3° - O caput e os §§ 2° e 4° do art. 6° da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6° - Entregue a documentação a que se refere o art. 5°, o Corregedor-Geral de

Justiça fará inspeção local e apresentará relatório circunstanciado, dirigido ao órgão
competente  do  Tribunal  de  Justiça,  opinando sobre  a  criação ou  a  instalação  da
comarca.

(...)
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§ 2° - Determinada a instalação, o Presidente do Tribunal de Justiça designará data
para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por Desembargador
especialmente designado.

(...)
§  4°  -  Instalada  a  comarca  e  especificados  seus  distritos  judiciários,  ficarão

automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro.”.
Art. 4° - O § 3° do art. 8°-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 8°-A - (...)
§  3°  -  Atuarão  nas  Centrais  de  Conciliação  conciliadores  não  remunerados

escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, facultada a
escolha entre estagiários dos cursos de direito, de psicologia, de serviço social e de
relações públicas.”.

Art. 5° - Os §§ 1°, 4° e 5° do art. 9° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° - (...)
§ 1° - Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e as suas

decisões  serão  fundamentadas,  sob  pena  de  nulidade,  sem  prejuízo  de,  em
determinados atos, a presença ser limitada aos advogados e Defensores Públicos e
às partes, ou somente àqueles, nas hipóteses legais em que o interesse público o
exigir.

(…)
§ 4° -  O órgão competente do Tribunal  de Justiça determinará a instalação dos

órgãos  jurisdicionais  de  primeiro  e  segundo  graus  instituídos  por  lei  no  Estado,
incluídos os dos Juizados Especiais.

§ 5° - Fica assegurada sustentação oral aos advogados, aos Defensores Públicos
e, quando for o caso, aos Procuradores de Justiça, nas sessões de julgamento, nos
termos do regimento interno.”.

Art. 6° - Ficam acrescentados ao art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes  §§  6°  a  9º,  renumerando-se  os  demais,  e  os  seguintes  §§  17  e  18,
passando os §§ 3°, 5° e 8°, este renumerado como § 12, a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 10 - (...)
§ 3° - É obrigatória a instalação de vara de execução penal nas comarcas onde

houver penitenciária.
(...)
§ 5° - O Poder Judiciário do Estado contará com duzentos e dez cargos de Juiz de

Direito Substituto, cuja lotação caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça.
§ 6° - Os Juízes de Direito Substitutos, até o limite de 1/3 (um terço) dos cargos,

terão lotação nas comarcas-sede das regiões administrativas, que serão delimitadas
por  ato  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça,  cabendo-lhes  substituir  os
titulares das comarcas integrantes da região administrativa, quando em férias, licença
ou afastamentos, com competência plena.

§ 7° - Os cargos vagos postos em concurso público para ingresso na magistratura
serão  providos  por  escolha  dos  Juízes  de  Direito  Substitutos,  na  ordem  de
classificação no certame que lograram êxito.

§ 8° - Enquanto durar a substituição, os Juízes de Direito Substitutos farão jus ao
recebimento de subsídio correspondente à mudança de entrância.

§ 9° - Existindo interesse da administração, os cargos de Juiz de Direito Substituto
que vagarem na região administrativa poderão ser aproveitados para remoção dos
Juízes de Direito Substitutos.

(...)
§ 12 - O Tribunal de Justiça, na forma definida em seu regimento interno, poderá

criar Postos de Atendimento Judiciário - PAJs - nas comarcas com população acima
de trezentos mil  habitantes com estrutura de pronto atendimento ao cidadão e ao
advogado, para distribuição de feitos, protocolo de petições, central de certidões e
serviço de atendimento ao cidadão.

(...)
§ 17 - Poderá o Presidente do Tribunal de Justiça, após ouvir o órgão competente

do TJMG, designar grupo de, no mínimo, três Juízes em cooperação para atuar em
vara ou comarca, quando ficar constatado que o Juiz titular está sob ameaça, para
atuação conjunta, em prazo não inferior a noventa dias.

§ 18 - A Comarca de Belo Horizonte conta seis varas no Distrito do Barreiro, sendo
duas criminais, e quatro no distrito de Venda Nova.”.
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Art. 7° - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 14-
A:

“Art. 14-A - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar até quatro Juízes
de  Direito  para  servirem  como  auxiliares  da  Presidência  e  um  para  cada  Vice-
Presidência, os quais ficarão afastados de suas funções, sem prejuízo da antiguidade
e do direito à promoção.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal poderá convocar Juízes Auxiliares acima
do limite previsto no  caput,  desde que se justifique a medida, após autorização do
órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional pertinente.”.

Art. 8° - O inciso II do caput do art. 16 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - (…)
II - o Órgão Especial do Tribunal de Justiça;”.
Art.  9°  -  O Capítulo V do Título I  do Livro II  passa a denominar-se: “Do Órgão

Especial do Tribunal de Justiça”.
Art. 10 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  18 -  O Órgão Especial do Tribunal  de Justiça é composto de vinte e cinco

Desembargadores,  respeitada  a  representação  de  advogados  e  membros  do
Ministério Público prevista no art. 94 da Constituição da República, para o exercício
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal
Pleno, provendo-se treze das vagas por antiguidade e doze por eleição pelo Tribunal
Pleno, à medida que ocorrerem.

§ 1° - O Desembargador que tiver exercido por quatro anos a função de membro da
metade eleita  do Órgão Especial  não figurará mais  entre os elegíveis até que se
esgotem todos os nomes.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao membro do Tribunal na qualidade de
convocado por período igual ou inferior a seis meses.".

Art. 11 - O art. 23 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  23  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  tem  funções  administrativas,  de
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orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem exercidas em sua secretaria, nos
órgãos de jurisdição de primeiro grau, nos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro
grau e nos serviços de notas e de registro do Estado, observado o disposto nesta lei
complementar e, no que couber, no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Parágrafo  único  -  A Corregedoria-Geral  de  Justiça  terá  funções  fiscalizadora  e
disciplinar sobre os órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça.”.

Art. 12 - O art. 26 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  26  -  Os  Juízes  Auxiliares  da  Corregedoria  exercerão,  por  delegação,  as
atribuições do Corregedor-Geral de Justiça relativamente aos Juízes de Direito, aos
servidores do Poder Judiciário e aos notários e registradores e seus prepostos.

§  1°  -  O Corregedor-Geral  de  Justiça  poderá  indicar  até  dez Juízes  de  Direito
titulares  de  varas,  de  unidades  jurisdicionais  ou  Auxiliares  da  Comarca  de  Belo
Horizonte para exercerem a função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, os quais serão
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§  2°  -  A  designação  será  feita  para  período  correspondente  ao  mandato  do
Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida a recondução, ficando o
Juiz Auxiliar da Corregedoria afastado das funções jurisdicionais.

§ 3° - A vara ou o cargo da unidade jurisdicional de que o Juiz designado for titular
ou o cargo de Juiz de Direito Auxiliar por ele ocupado permanecerão vagos durante o
período de seu exercício na função de Juiz Auxiliar da Corregedoria.

§ 4° - Cessado o exercício da função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, o Juiz de
Direito  reassumirá,  imediatamente,  o  exercício  na  vara  ou  no  cargo  da  unidade
jurisdicional  de  que  é  titular,  e  o  Juiz  de  Direito  Auxiliar  retornará  à  sua  função
anterior.”.

Art. 13 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 46-
A:

“Art. 46-A - Nos casos de afastamento de Desembargador, a qualquer título, da sua
atividade jurisdicional por período superior a trinta dias, o Presidente do Tribunal de
Justiça convocará Juiz de Direito de entrância especial, que receberá os processos
do substituído e os distribuídos durante o tempo de substituição.
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§ 1° - A convocação será feita dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista
de antiguidade na entrância especial,  após escolha por maioria absoluta do órgão
competente do Tribunal de Justiça, em votação aberta e fundamentada, observados
os critérios e as vedações previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nas
resoluções do Conselho Nacional de Justiça e no Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.

§  2°  -  Aos  Juízes  convocados  serão  destinados  o  gabinete  e  a  assessoria  do
Desembargador substituído, podendo o Presidente do Tribunal proceder à nomeação
de  servidores,  após  indicação  do  Desembargador  substituto,  caso  inexista  no
gabinete a assessoria respectiva.

§ 3° - Encerrado o período de convocação, os autos dos processos em poder do
Juiz  de  Direito  convocado  serão  encaminhados  ao  Desembargador  substituído,
ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos
em pauta de julgamento.

§ 4° - Os Juízes de primeiro grau convocados para exercer função de substituição
ou auxílio  nos tribunais receberão, para o exercício dessa função,  a diferença de
subsídio para o cargo de Desembargador.

§ 5° - Quando ocorrer o afastamento de que trata o caput, o Presidente do Tribunal
submeterá ao órgão competente a indicação e a escolha do convocado na primeira
sessão subsequente à publicação do ato.”.

Art. 14 - O inciso III do art. 52 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 52 - (...)
III - Juizados Especiais.”.
Art. 15 - O art. 53 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 53 - A investidura inicial ocorrerá com a posse e o exercício nas funções do

cargo  de  Juiz  de  Direito  Substituto,  decorrente  de  nomeação  pelo  Presidente  do
Tribunal de Justiça.”.

Art. 16 - O art. 54 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 54 - O Juiz de Direito Substituto exercerá as funções que lhe forem atribuídas
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, observada a conveniência e a oportunidade
de sua lotação em prol do interesse público.”.

Art. 17 - A alínea “a” do inciso I e os incisos IX, XIV, XV, XVII, XXII, XXV, XXIX, XXX,
XXXI e XXXIX do art. 55 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com
a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso XLII:

“Art. 55 - (...)
I - (...)
a) crime ou contravenção, dentro de sua atribuição;
(...)
IX - conceder fiança, nos termos da lei;
(...)
XIV - dar a Juiz de Paz, a servidor do Poder Judiciário e a delegatário de serviço de

notas e de registro instruções necessárias ao bom desempenho de seus deveres;
XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo Horizonte, à fiscalização

dos  registros,  físicos  ou  virtuais,  referentes  ao  serviço  judiciário  da  comarca,
conferindo-os, anotar irregularidade encontrada e cominar pena, na forma da lei;

(...)
XVII  -  comunicar  ao  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  as  suspeições

declaradas, dispensada a indicação da razão quando se tratar de motivo íntimo;
(...)
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento, na forma da lei;
(…)
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da menor de

dezesseis anos e do menor de dezoito anos, na forma da lei;
(...)
XXIX - conceder os benefícios da gratuidade para acesso ao Judiciário, nos termos

da lei;
XXX  -  exercer  atribuições  de  Juiz  Diretor  de  Foro,  de  Vara  da  Infância  e  da

Juventude, de Vara de Idoso, de Vara da Mulher e outras que venham a ser criadas e
instaladas ou, ainda, as que forem determinadas pelo Presidente do Tribunal;
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XXXI  -  dirigir  o  Foro  e  administrar  os  edifícios  forenses,  podendo  delegar  a
atribuição pertinente à atividade predial a servidor efetivo;

(...)
XXXIX - verificar, quinzenalmente, a saída de processos, apondo visto nos atos de

registros de carga e descarga, físicos ou virtuais, e tomar providências para que os
autos retornem, quando ultrapassados os prazos legais;

(...)
XLII  -  assinar pessoalmente as correspondências, as informações ou a consulta

administrativa  endereçada  à  autoridade  judiciária  de  igual  ou  superior  nível,  bem
como às demais autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo.”.

Art.  18  -  Fica acrescentado ao art.  57 da Lei  Complementar  n°  59,  de 2001,  o
seguinte inciso III:

“Art. 57 - (...)
III - processar e julgar as ações relativas a usucapião.”.
Art. 19 - O caput do art. 59 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda Pública e Autarquias processar e

julgar causas cíveis em que intervenham, como autor, réu, assistente ou opoente, o
Estado,  os  municípios,  suas  autarquias,  as  empresas públicas,  as  sociedades de
economia mista e as fundações públicas, ressalvada a competência dos Juizados
Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, e, onde não houver vara da Justiça Federal,
as  decorrentes  do  §  3°  do  art.  109  da  Constituição  da  República,  respeitada  a
competência de foro estabelecida na lei processual.”.

Art. 20 - O caput e seu inciso X e o parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar
n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  61  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  de  Execuções  Penais  e  Corregedor  de
Presídios:

(...)
X  -  proceder  à  correição  permanente  da  polícia  judiciária  e  dos  presídios  da

comarca e propor ao Corregedor-Geral de Justiça medidas que visem à melhoria do
serviço ou da execução da pena.
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Parágrafo único -  Nas comarcas com mais de uma vara onde não houver vara
especializada  de  execuções  penais  nem  corregedoria  de  presídios,  cabe  ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz-Corregedor de Presídios,
permitida a recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 21 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  exercer  as
atribuições definidas na legislação especial sobre criança e adolescente, bem como
as  de  fiscalização,  orientação  e  apuração  de  irregularidades  de  instituições,
organizações  governamentais  e  não  governamentais,  abrigos,  instituições  de
atendimento  e  entidades  congêneres  que  lidem  com  crianças  e  adolescentes,
garantindo-lhes medidas de proteção.

Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  competência
específica para infância e juventude, cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente,  o  Juiz  de  Direito  competente  para  tais  atribuições,  permitida  a
recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 22 - O art. 62-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62-A -  A  Vara  Agrária  de  Minas  Gerais  tem  sede  em  Belo  Horizonte  e
competência em todo o Estado para processar e julgar, com exclusividade, as ações
que tratem de questões agrárias envolvendo conflitos fundiários coletivos por posse
de terras rurais.

Parágrafo  único  -  Sempre  que  considerar  necessário  à  eficiente  prestação
jurisdicional, o Juiz de Direito far-se-á presente no local ou região do litígio.”.

Art. 23 - O parágrafo único do art. 62-C da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62-C - (...)
Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  a  competência

específica a que se refere o  caput,  cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente,  o  Juiz  de  Direito  competente  para  tais  atribuições,  permitida  a
recondução e sua substituição, quando convier.”.
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Art. 24 - O caput e o § 1° do art. 64 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 64 - A direção do Foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida, na
Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz Auxiliar da
Corregedoria por ele designado e, nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou,
havendo  mais  de  um  Juiz,  pelo  que  for  designado  bienalmente  pelo  Corregedor-
Geral, permitida a recondução.

§ 1° - Nas comarcas do interior com duas ou mais varas, se existir interesse público
que recomende a dispensa do Diretor do Foro antes de se completar o biênio de sua
designação, o Corregedor-Geral de Justiça o dispensará e comunicará imediatamente
a decisão ao órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 25 - Os incisos I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X e XIV do caput e os §§ 2° e 3° do art.
65 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 65 - (...)
I - exercer, em sua secretaria de juízo, nos serviços auxiliares do Judiciário e nos

serviços  notariais  e  de  registro  de  sua  comarca,  as  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares;

(...)
III  -  determinar ou requisitar  providências necessárias ao bom funcionamento do

serviço  judiciário,  inclusive,  em caráter  excepcional,  sugerir  forma e unidade para
recebimento de cooperação;

IV -  indicar  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  os  servidores  aptos  a  serem
nomeados para os cargos de provimento em comissão, ressalvado o de Comissário
de Menores Coordenador,  cuja indicação será feita  pelo Juiz competente para as
questões definidas na legislação especial;

(...)
VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua autoridade e aos titulares

e prepostos não optantes dos serviços notariais e de registro da comarca, na forma
da lei;

VII - dar exercício a servidor do foro judicial, a delegatário dos serviços notariais e
de registro e dar posse e exercício ao Juiz de Paz;
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VIII - remeter, até o dia vinte de cada mês, à Secretaria do Tribunal de Justiça, com
seu visto, o registro de frequência dos servidores do foro;

IX - encaminhar as escalas de férias dos servidores do foro judicial à Secretaria do
Tribunal de Justiça até o último dia útil do mês de outubro;

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do foro judicial e do Serviço
de Notas e de Registros, instaurando regular processo administrativo, comunicando e
requisitando o apoio da Secretaria do Tribunal de Justiça;

(...)
XIV - fazer, anualmente, em formulário próprio disponibilizado pela Secretaria do

Tribunal  de  Justiça,  o  inventário  dos  bens  móveis  pertencentes  ao  Estado  que
existam na comarca, devolvendo-o devidamente preenchido;

(...)
§ 2° - Na Comarca de Belo Horizonte, o Corregedor-Geral de Justiça e Diretor do

Foro  poderá  delegar  a  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria  o  exercício  das  atribuições
previstas nos incisos II, III, V e VIII do caput.

§ 3° - O Diretor do Foro realizará, anualmente e  in loco, a correição nos serviços
sob suas ordens e nos de Notas e de Registros Públicos.

§ 4° - O Juiz designado para o exercício da direção do Foro tem a atribuição de
responder às consultas formuladas pelos servidores lotados nos serviços auxiliares,
pelos demais Juízes e operadores do direito em referência à administração local da
estrutura  judicial,  observados  os  provimentos  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça  e
outras normas editadas ou ratificadas pelo Tribunal de Justiça.”.

Art. 26 - Os incisos IV e V do § 1° e o § 2° do art. 68 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3°:

“Art. 68 - (…)
§ 1° - (...)
IV - por Juiz de Direito com exercício na comarca;
V -  por  Juiz  de  Direito  de comarca substituta,  observada a ordem prevista  nos

incisos I a IV.
§ 2° - Para efeito de substituição por Juiz de Direito de outra vara, em regra, será
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observada  a  ordem  mencionada  no  §  2°  do  art.  10  desta  lei  complementar,
substituindo-se  o  Juiz  da  vara  de  numeração mais  alta  pelo  da  menor,  inclusive
quando o Juiz Substituto for lotado em outra comarca.

§ 3° - Ato do Presidente do Tribunal de Justiça definirá quem substituirá e sob que
condições.”.

Art. 27 - O art. 70 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito ou impedido, no mesmo despacho
determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal, observando o disposto nos
arts. 66 a 69, permanecendo o feito vinculado à vara originária.”.

Art. 28 - O § 3° do art. 76 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 76 - (...)
§ 3° - O Presidente do Tribunal do Júri fará anualmente a revisão da lista de jurados

na  forma  prevista  na  legislação  nacional  pertinente  e  dará  ciência  da  revisão  à
Corregedoria-Geral  de  Justiça  no  prazo  de trinta  dias  contados  da conclusão  do
processo, para o devido registro.”.

Art. 29 - A Subseção II da Seção II do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar  n°  59,  de  2001,  passa  a  denominar-se:  “Da  Competência  e  da
Atribuição”.

Art. 30 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a denominar-se: “Dos Juizados Especiais”.

Art. 31 - O inciso I do art. 82 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 82 - (...)
I - a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais;”.
Art. 32 - A Subseção II da Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passa a denominar-se: “Da Supervisão do Sistema
dos Juizados Especiais”.

Art. 33 - O art. 83 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 83 - As atividades do Sistema dos Juizados Especiais serão supervisionadas
por órgão colegiado específico do Tribunal de Justiça, com composição e atribuições
previstas no regimento interno deste.”.

Art. 34 - O art. 84 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos Juizados
Especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos
por  uma ou  mais  Turmas  Recursais,  mediante  proposta  e  aprovação dos  órgãos
competentes do Tribunal de Justiça.

§ 1° - Cada Turma Recursal será composta por, no mínimo, três Juízes de Direito,
escolhidos  entre  os  que  atuam  nas  comarcas  integrantes  do  respectivo  grupo
jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao Sistema dos Juizados Especiais.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão designados para um período de dois
anos,  vedada  a  recondução,  salvo  quando  não  houver  outro  Juiz  na  sede  do
respectivo grupo jurisdicional.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para integrar Turma Recursal a recusa à
indicação e à primeira recondução.

§  4°  -  Mediante  proposta e  aprovação dos  órgãos competentes  do Tribunal  de
Justiça, poderá o Juiz de Direito ser designado para atuar, de forma exclusiva, em
Turma Recursal, desde que o Presidente do Tribunal de Justiça previamente designe
Juiz  Auxiliar  ou  Substituto  para  responder  por  suas  atribuições  enquanto  durar  o
afastamento.

§ 5° - Quando não houver designação para atuar de forma exclusiva, o número de
processos  julgados  pelo  Juiz  de  Direito  como  relator  de  Turma  Recursal  será
compensado na distribuição de processos da sua vara de origem.

§ 6° - O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar Turmas
Recursais, definindo, no ato da criação, sua sede e competência territorial.

§  7°  -  A designação  dos  Juízes  de  Turma  Recursal  será  precedida  de  edital,
obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento.

§  8°  -  Não  havendo  candidatos  inscritos,  a  designação  dos  Juízes  de  Turma
Recursal prescindirá da exigência prevista no § 7°.
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§ 9° - Os processos em que o Juiz atuar como relator serão contados no seu mapa
de produtividade.

§ 10 - A cada grupo jurisdicional corresponderá uma Secretaria, na forma de ato
normativo expedido pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 35 - O caput do art. 84-A, o art. 84-B, o § 12 do art. 84-C e o § 2° do art. 84-D
da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos, embargos de
declaração de seus acórdãos e mandados de segurança contra atos de Juízes de
Direito do Sistema dos Juizados Especiais e contra seus próprios atos, bem como o
habeas corpus impetrado contra atos de Juízes de Direito do Sistema, além de outros
previstos em lei.

(...)
Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão realizados na

respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal da comarca-sede, conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

(...)
Art. 84-C - (...)
§ 12 - A critério do Tribunal de Justiça, um dos Juízes de Direito do Sistema dos

Juizados  Especiais  poderá,  temporariamente,  ser  dispensado  de  suas  atividades
jurisdicionais,  a  fim  de  auxiliar  o  Juiz-Coordenador,  na  hipótese  de  excesso  de
trabalho a cargo deste.

Art. 84-D - (...)
§ 2° - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, o Tribunal de Justiça

poderá determinar a movimentação do Juiz de Direito de uma para outra unidade
jurisdicional da mesma comarca.”.

Art. 36 - O art. 84-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  84-E  -  Atuarão  nos  Juizados  Especiais,  como  auxiliares  da  Justiça,
conciliadores, sem vínculo estatutário ou empregatício, escolhidos entre pessoas de
reconhecida capacidade e reputação ilibada.

Parágrafo único -  As atividades do conciliador  são consideradas serviço público
honorário de relevante valor.”.
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Art.  37 - Os arts.  84-F e 84-G da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  84-F  -  Os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  têm  competência  para  o
processamento,  a  conciliação,  o  julgamento  e  a  execução  por  título  judicial  ou
extrajudicial  das  causas  cíveis  de  menor  complexidade e  de  infrações  penais  de
menor potencial ofensivo definidas na legislação federal pertinente.

Art. 84-G - Na comarca onde não existir ou onde não tiver sido instalada unidade
jurisdicional de Juizado Especial,  os feitos da competência dos Juizados Especiais
tramitarão perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e a respectiva secretaria,
observado o procedimento especial estabelecido na legislação nacional pertinente.”.

Art. 38 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 84-
H:

“Art.  84-H  -  Os  Juizados  Especiais  da  Fazenda  Pública  são  competentes  para
processar,  conciliar,  julgar  e executar causas cíveis de interesse do Estado e dos
municípios, e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o
valor de sessenta salários mínimos, nos termos da legislação nacional pertinente.”.

Art. 39 - Os arts. 85 e 85-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  85  -  Os  Juizados  Especiais  poderão  funcionar  descentralizadamente,  em
unidades  instaladas  em  municípios  ou  distritos  que compõem  as  comarcas,  bem
como  nos  bairros  do  município-sede,  até  mesmo  de  forma  itinerante,  conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais turnos, conforme
horário fixado pelo órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 40 - O Título IV do Livro II da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
como Livro II-A.

Art. 41 - Os arts. 86-A, 86-C e 86-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86-A - Após diplomado, o eleito tomará posse e entrará em exercício perante o
Diretor do Foro.

(...)
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Art. 86-C - O Juiz de Paz terá competência para celebrar casamento, verificar, de
ofício  ou  em face de impugnação apresentada,  o  processo de habilitação para o
casamento e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional.

(…)
Art. 86-E - A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou de suplente eleitos será feita por

meio de comunicação à Justiça Eleitoral e à Corregedoria-Geral de Justiça, ao passo
que aquele nomeado ad hoc comunicará a renúncia ao Diretor do Foro.”.

Art. 42 - Os §§ 1° e 2° do art. 86-D da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 3°
a 5°:

“Art. 86-D - (...)
§ 1° - Não havendo suplente para a substituição a que se refere o caput, o Diretor

do Foro, mediante portaria, designará Juiz de Paz  ad hoc,  preferencialmente entre
aqueles suplentes de outras serventias da comarca e que não estejam em exercício
efetivo do cargo.

§ 2° -  No caso da inexistência de suplentes aptos para nomeação  ad hoc,  será
designado cidadão que preencha os seguintes requisitos:

I - possuir nacionalidade brasileira;
II - ser maior de vinte e um anos;
III - ser eleitor e ter domicílio eleitoral no município onde deverá atuar;
IV - ter residência no município onde deverá atuar;
V - estar quite com as obrigações eleitorais;
VI - estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
VII - não possuir antecedentes criminais;
VIII - ostentar boa reputação e notória conduta ilibada;
IX - não cumular outro cargo, emprego ou função públicos, ressalvados os casos

previstos no art. 37, inciso XVI, da Constituição da República;
X - ter escolaridade equivalente ou superior ao nível médio;
XI  -  não  ser  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por

afinidade, até o terceiro grau inclusive, de magistrado ou qualquer servidor investido
em cargo de direção ou de assessoramento no âmbito da comarca na qual exercerá a
função.
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§ 3° - A nomeação de Juiz de Paz ad hoc terá validade por até um ano, permitidas
prorrogações,  mediante portaria  do Diretor  do Foro,  que remeterá cópia do ato à
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 4° - O Juiz de Paz ad hoc nomeado, antes da posse, declarará por escrito não ter
relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada de nepotismo.

§  5°  -  Em  caso  de  distritos  ou  subdistritos  criados  ou  desmembrados  após  a
realização das eleições municipais, aplica-se o disposto neste artigo.”.

Art. 43 - O caput e o § 2° do art. 103 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  103  -  A lista  de  antiguidade  será  revista,  anualmente,  pela  Secretaria  do
Tribunal de Justiça, na primeira quinzena do mês de janeiro.

(...)
§ 2° - A lista de antiguidade será publicada no Diário do Judiciário pela Secretaria

do Tribunal de Justiça.”.
Art. 44 - O parágrafo único do art. 107 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 107 - (...)
Parágrafo único -  Aquele que tiver,  em órgão fracionário do Tribunal de Justiça,

cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau inclusive, dele não poderá participar, de modo efetivo ou por substituição.”.

Art. 45 - Os §§ 1º a 5º do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido dos seguintes
incisos IX a XIII:

“Art. 114 - (...)
(...)
IX -  auxílio-aperfeiçoamento profissional,  mediante reembolso, para aquisição de

livros jurídicos, digitais e material de informática, no valor anual de até metade do
subsídio mensal, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;

X - gratificação mensal pelo exercício de direção do Foro, independentemente da
quantidade de varas instaladas, quando o Juiz de Direito não for afastado da função
jurisdicional, na forma da lei;
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XI - gratificação mensal pelo exercício em Turma Recursal, na forma da lei;
XII - auxílio-saúde limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;
XIII - auxílio-alimentação, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal

de Justiça.
§ 1º - O pagamento a que se refere o inciso I do caput será processado e efetuado,

conforme o caso, pelas Secretarias do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça
Militar.

§  2º  -  O Juiz  de  Direito  Substituto  que tenha alterada  sua lotação fará  jus  ao
ressarcimento do valor equivalente às despesas de mudança e transporte.

§ 3º - A remoção, a pedido, não dá direito à percepção do pagamento previsto no
inciso II do caput.

§ 4º - O pagamento previsto no inciso III do caput far-se-á com base no disposto no
Regulamento da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes.

§ 5º - A gratificação a que se refere o inciso XI do caput não será devida quando o
Juiz de Direito for designado para atuar de forma exclusiva em Turma Recursal, na
forma do § 4º do art. 84 desta lei complementar.”.

Art. 46 - O § 2° do art. 123 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 123 - (...)
§  2°  -  Na  hipótese  do  §  1°,  terão  preferência  na  indicação  o  Escrivão  e  os

servidores efetivos lotados na comarca do Juiz de Direito indicado para o plantão.”.
Art. 47 - O art. 127 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  127 -  Será  devida  ao  cônjuge sobrevivente  ou  ao  companheiro  por  união

estável, assim declarado por sentença, sobrevivente e aos herdeiros necessários do
magistrado,  em  caso  de  falecimento  deste  na  atividade,  a  indenização
correspondente aos períodos pendentes de férias-prêmio.”.

Art. 48 - O art. 128 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 128 - O magistrado poderá ser licenciado:
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I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - por motivo de licença-maternidade;
IV - por motivo de licença-paternidade;
V - para tratamento de assuntos particulares, sem remuneração;
VI - para curso no exterior;
VII - para representação de classe dos magistrados, exclusiva para o presidente da

entidade associativa.”.
Art. 49 - O caput do art. 133 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 133 - A licença-paternidade será concedida pelo prazo de cinco dias úteis, a

licença-maternidade, pelo prazo de cento e oitenta dias, e a decorrente de adoção ou
da obtenção de guarda, pelo prazo previsto no art. 8° da Lei Complementar n° 121,
de 29 de dezembro de 2011.”.

Art. 50 - O inciso II do caput do art. 134 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 134 - (...)
II - falecimento de cônjuge, companheiro ou companheira em união estável, inscrito

como dependente no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg -, ascendente, descendente, sogro ou sogra, irmão ou irmã.”.

Art. 51 - O inciso I do art. 135 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 135 - (...)
I -  para frequência diária e ininterrupta em congressos, cursos ou seminários de

aperfeiçoamento, especialização e estudos, pelo prazo necessário à sua conclusão,
até mesmo no exterior, mediante prévia autorização do órgão competente do Tribunal
de Justiça, vedada a recusa imotivada;”.

Art. 52 - O § 2° do art. 140 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 140 - (...)
§ 2° - No caso de extinção da comarca, o magistrado poderá ser aproveitado em
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outra de igual categoria que estiver vaga ou que vagar, se o requerer ao Presidente
do Tribunal de Justiça.”.

Art. 53 - O caput e os incisos IV e V do caput do art. 145 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  145  -  Os  deveres  do  magistrado  são  os  previstos  na  Constituição  da
República, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no
Código de Ética da Magistratura e na legislação nacional pertinente, dos quais se
destacam:

(…)
IV  -  tratar  com  urbanidade  as  partes,  os  membros  do  Ministério  Público  e  da

Defensoria Pública, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da
Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se tratar de
providência que reclame e possibilite solução de urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização motivada do órgão competente do
Tribunal de Justiça;”.

Art. 54 - Os arts. 148 a 154, 155 a 159-A, 160 e 162 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados à lei os
seguintes arts. 159-B, 159-C, 160-A a 160-D e 162-A a 162-C:

“Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;
VI - demissão.
§ 1° - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente aos Juízes de

primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2° - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao Juiz de Direito:
I - apurar infrações administrativas;
II - propor ao órgão competente do Tribunal de Justiça a instauração de processo

administrativo disciplinar.



169
____________________________________________________________________________

§  3°  -  Compete  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  exercer  as  atribuições
previstas no § 2° relativamente ao Desembargador.

§ 4° - Na Justiça Militar Estadual, as atribuições previstas no § 2° competem ao
Corregedor, com relação aos Juízes de primeiro grau, e ao Presidente do Tribunal, no
que se refere aos Juízes de segundo grau.

Art.  149  -  A  pena  de  advertência  será  aplicada  no  caso  de  negligência  no
cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada na reiteração da negligência e nos casos
de procedimento incorreto,  se a infração não justificar  a imposição de pena mais
grave.

Art. 151 - A pena de remoção compulsória será aplicada quando:
I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional for prejudicial

ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder Judiciário;
II  -  o  prestígio  do magistrado e a  prestação jurisdicional  na comarca estiverem

comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a pessoa do Juiz de Direito.
Art. 151-A - A remoção compulsória finalizará:
I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II  -  com a  decretação  da aposentadoria compulsória,  no  caso de o  magistrado

recusar-se a assumir a comarca para a qual tenha sido designado.
Art.  152 -  A pena  de disponibilidade  com subsídios  proporcionais  ao  tempo de

serviço será aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável e durará até a obtenção de outras funções para as quais se mostre em
condições.

§ 1° - A disponibilidade terá a duração máxima de três meses, podendo o órgão
competente do Tribunal de Justiça prorrogá-la pelo mesmo prazo.

§ 2° - Esgotado o período a que se refere o § 1°, ou sua prorrogação, não tendo o
órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  decidido  pelo  aproveitamento  do
magistrado,  decretar-lhe-á  a  aposentadoria  compulsória,  observado  o  devido
processo legal, com garantia de ampla defesa.

Art.  152-A -  Cumprirá ao Corregedor-Geral  de Justiça fazer  o acompanhamento
necessário  à  reabilitação  e  propor  que  seja  reaproveitado  o  Juiz  de  Direito
compulsoriamente removido ou posto em disponibilidade.
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Parágrafo único - A atribuição a que se refere o caput pertencerá ao Presidente do
Tribunal de Justiça, quando for o caso de disponibilidade de Desembargador, ou ao
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição será decretada quando:

I  -  o  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  reconhecer  que  o  magistrado  é
reiteradamente negligente no cumprimento de seus deveres;

II  -  o magistrado proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III  -  o magistrado demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou
apresentar  comportamento  funcional  incompatível  com  o  bom  desempenho  das
atividades do Poder Judiciário.

Art. 154 - A pena de demissão será aplicada ao Juiz de Direito Substituto, durante o
biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo;
II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas

funções;
III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV  -  seu  procedimento  funcional  for  incompatível  com  o  bom  desempenho  das

atividades do Poder Judiciário;
V - violar as proibições contidas na Constituição da República e nas leis.
Parágrafo único - Dar-se-á a demissão, com automático afastamento das funções,

ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 155 - As penalidades aplicáveis ao magistrado somente serão impostas pelo

voto da maioria absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça,
assegurada a ampla defesa.

Art.  155-A -  O  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  formalizará  e  fará  publicar  a
conclusão  da  decisão  disciplinar  adotada  pelo  órgão  competente  do  Tribunal  de
Justiça.

Art.  155-B  -  A  demissão  somente  será  aplicada  ao  magistrado  vitalício  em
decorrência de sentença judicial transitada em julgado.
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(...)
Art. 156 - O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso,

por determinação:
I - do Conselho Nacional de Justiça;
II - do Tribunal de Justiça, mediante:
a) representação fundamentada do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia

Legislativa,  do  Conselho  Seccional  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  do
Procurador-Geral de Justiça e do Defensor Público-Geral do Estado, nos casos de
magistrado de primeiro grau e de Desembargador;

b) proposta do Corregedor-Geral  de Justiça, no caso de magistrado de primeiro
grau, ou do Presidente do Tribunal respectivo, quando se tratar de Desembargador.

Art.  157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com endereço conhecido
poderá representar, por escrito, a respeito de abuso, erro, irregularidade ou omissão
imputada a magistrado.

Art. 158 - Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo órgão competente
do  Tribunal  de  Justiça,  a  autoridade  responsável  pela  acusação  concederá  ao
magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da
cópia do teor da acusação e das provas existentes.

§ 1° -  Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada,  o relator
submeterá ao órgão competente do Tribunal de Justiça relatório conclusivo com a
proposta de instauração do processo administrativo disciplinar ou de arquivamento,
intimando o magistrado ou seu defensor, se houver, da data da sessão do julgamento.

§  2°  -  O  Corregedor-Geral  de  Justiça  relatará  a  acusação  perante  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça,  no caso de Juiz de Direito,  e o Presidente do
Tribunal, no caso de Desembargador.

§ 3° - O Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§ 4° - Caso a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra

magistrado seja adiada ou deixe de ser apreciada por falta de quórum, cópia da ata
da sessão respectiva, com a especificação dos nomes dos presentes, dos ausentes,
dos  suspeitos  e  dos  impedidos,  será  encaminhada  à  Corregedoria  Nacional  de
Justiça,  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da  respectiva  sessão,  para  fins  de
deliberação, processamento e submissão a julgamento.
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§ 5° - Determinada a instauração do processo administrativo disciplinar pela maioria
absoluta  dos membros do  órgão competente  do  Tribunal  de  Justiça,  o respectivo
acórdão  será  acompanhado  de  portaria,  que  conterá  a  imputação  dos  fatos  e  a
delimitação do teor da acusação, assinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 6° - Acolhida a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra
magistrado,  cópia da  ata  da  sessão respectiva será  encaminhada à Corregedoria
Nacional  de  Justiça,  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da respectiva  sessão  de
julgamento, para fins de acompanhamento.

§  7°  -  O  relator  será  sorteado  dentre  os  integrantes  do  órgão  competente  do
Tribunal de Justiça, não havendo revisor.

§ 8° - Não poderá ser relator o magistrado que dirigiu o procedimento preparatório,
ainda que não seja mais Corregedor-Geral de Justiça.

§ 9° -  O processo administrativo disciplinar  será concluído no prazo de cento e
quarenta  dias,  prorrogável,  quando  imprescindível  para  o  término  da  instrução  e
houver motivo justificado, mediante deliberação do órgão competente do Tribunal de
Justiça.

Art.  159 -  O Tribunal  de Justiça,  pela  maioria  absoluta  dos membros  do  órgão
competente  e  na  oportunidade  em  que  determinar  a  instauração  do  processo
administrativo disciplinar, decidirá fundamentadamente sobre o afastamento do cargo
do magistrado até a decisão final ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno,
por  prazo  determinado,  assegurado  ao  magistrado  afastado  o  recebimento  do
subsídio integral.

Parágrafo único - Decretado o afastamento, o magistrado ficará impedido de utilizar
o seu local de trabalho e usufruir de veículo oficial e outras prerrogativas inerentes ao
exercício da função.

Art. 159-A - Instaurado o processo administrativo disciplinar, o relator determinará a
citação do magistrado para apresentar as razões de defesa e as provas que entender
necessárias, em cinco dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão com a respectiva
portaria, observando-se que:

I - caso haja dois ou mais magistrados requeridos, o prazo para defesa será comum
e de dez dias contados da intimação do último;
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II - o magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao
Corregedor-Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal o endereço em que receberá
citações, notificações ou intimações;

III - quando o magistrado estiver em lugar incerto ou não sabido, será citado por
edital, com prazo de trinta dias, a ser publicado, uma vez, no Diário do Judiciário;

IV - considerar-se-á revel o magistrado que, regularmente citado, não apresentar
defesa no prazo assinado;

V -  declarada a revelia,  o relator  poderá designar  defensor dativo ao requerido,
concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa.

Art.  159-B -  Decorrido  o prazo para a apresentação da defesa prévia,  o relator
decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas,
determinando de ofício outras que entender necessárias.

§ 1° - Para a colheita das provas o relator poderá delegar poderes a magistrado de
primeiro ou segundo graus.

§  2°  -  Para  todos  os  demais  atos  de  instrução,  com  a  mesma cautela,  serão
intimados o magistrado processado ou seu defensor, se houver.

§ 3° - Na instrução do processo serão inquiridas, no máximo, oito testemunhas de
acusação  e  até  oito  de  defesa,  por  requerido,  que  justificadamente  tenham  ou
possam ter conhecimento dos fatos imputados.

§  4°  -  O  depoimento  das  testemunhas,  as  acareações  e  as  provas  periciais  e
técnicas  destinadas  à  elucidação  dos  fatos  serão  realizados  com  aplicação
subsidiária,  no  que  couber,  das  normas  da  legislação  processual  penal  e  da
legislação processual civil, sucessivamente.

§  5°  -  A inquirição  das  testemunhas  e  o  interrogatório  deverão  ser  feitos  em
audiência una, ainda que, se for o caso, em dias sucessivos, e poderão ser realizados
por meio de videoconferência.

§ 6° - O interrogatório do magistrado, precedido de intimação com antecedência de
quarenta e oito horas, será realizado após a produção de todas as provas.

§ 7° -  Os depoimentos poderão ser  realizados pelo  sistema audiovisual,  sem a
necessidade, nesse caso, de gravação.

Art. 159-C - Finda a instrução, o magistrado ou seu defensor terá dez dias para
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manifestação sobre a instrução e mais dez dias para apresentar as razões finais.
Art.  160 - O julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em

sessão pública e serão fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias.
§ 1° - Em determinados atos processuais e de julgamento, poderá ser limitada a

presença às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, desde que a
preservação da intimidade não prejudique o interesse público.

§ 2° - Para o julgamento, que será público, será disponibilizado aos integrantes do
órgão  julgador  acesso  à  integralidade  dos  autos  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3° - O Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§  4° -  O Tribunal  comunicará à  Corregedoria  Nacional  de Justiça,  no prazo de

quinze  dias  da  respectiva  sessão,  os  resultados  dos  julgamentos  dos  processos
administrativos disciplinares.

Art. 160-A - A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria
absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se
tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve ou, no caso
de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior
número de votos.

Art. 160-B - Entendendo o Tribunal que existem indícios de crime de ação pública
incondicionada, o seu Presidente remeterá ao Ministério Público cópia dos autos.

Parágrafo  único  -  Aplicada  a  pena  de  disponibilidade  ou  de  aposentadoria
compulsória,  o  Presidente  do  Tribunal  remeterá  cópias  dos  autos  ao  Ministério
Público e à Advocacia-Geral do Estado, para as providências cabíveis.

Art.  160-C - O processo disciplinar contra Juiz de Direito Substituto não vitalício
será  instaurado  dentro  do  biênio  previsto  no  art.  95,  inciso  I,  da  Constituição da
República, mediante indicação do Corregedor-Geral ao Tribunal, seguindo o disposto
nesta lei complementar.

§ 1° - A instauração do processo pelo Tribunal suspenderá o curso do prazo de
vitaliciamento.

§ 2° - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal expedirá o ato de demissão.
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§ 3° -  O Juiz de Direito  Substituto  não vitalício  terá seu processo confirmatório
suspenso e será demitido quando transitar em julgado a decisão que lhe imponha
pena.

Art. 160-D - O prazo de prescrição de falta funcional praticada por magistrado é de
cinco anos, contado a partir da data em que o Tribunal tomou conhecimento do fato.

§ 1° - Quando configurar tipo penal, o prazo prescricional será o do Código Penal,
no processo respectivo.

§ 2° - A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do órgão competente do
Tribunal  de  Justiça  que  determinar  a  instauração  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3° - O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr a partir do 141° dia
após a instauração do processo administrativo disciplinar.

§ 4° - A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar,
prevista no § 9° do art. 158, não impede o início da contagem do prazo prescricional
de que trata o § 3°.

(...)
Art.  162  -  A  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  bem  como  as

penalidades definitivamente impostas pelo Tribunal e as alterações decorrentes de
julgados do Conselho Nacional  de Justiça, serão anotadas nos assentamentos do
magistrado mantidos pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Art.  162-A  -  Aplicam-se  aos  procedimentos  disciplinares  contra  magistrados,
subsidiariamente,  e desde que não conflitem com a Lei  Orgânica da Magistratura
Nacional, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar.

Art.  162-B  -  O  magistrado  que  estiver  respondendo  a  processo  administrativo
disciplinar só terá apreciado o pedido de aposentadoria voluntária após a conclusão
do processo ou do cumprimento da penalidade.

Art. 162-C - O Tribunal de Justiça comunicará à Corregedoria Nacional de Justiça
as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração, de instauração
e os julgamentos dos processos administrativos disciplinares.”.

Art. 55 - A Seção III do Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar n°
59, de 2001, constituída pelos arts. 156 a 162-C, passa a vigorar sem a divisão em
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Subseções I e II e a denominar-se: “Do Processo Administrativo Disciplinar”.
Art. 56 - O caput do art. 164 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 1° e 2°,
passando seu parágrafo único a vigorar como § 3°:

“Art.  164  -  O  ingresso  na  Magistratura  far-se-á  no  cargo  de  Juiz  de  Direito
Substituto,  mediante  aprovação em concurso  público  de  provas  e  títulos,  perante
Comissão de Concurso integrada por Desembargadores e representante do Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, cujos nomes devem ser indicados pelo
Superintendente da EJEF e aprovados pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.

§  1°  -  A  Comissão  de  Concurso  poderá  exercer  as  funções  de  Comissão
Examinadora.

§ 2° - Caso haja Comissão Examinadora distinta da Comissão de Concurso, sua
composição deve observar o disposto no caput .”.

Art. 57 - O inciso VI do caput e os §§ 1° e 2° do art. 165 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau,

como magistrado, Promotor de Justiça, Defensor Público, advogado, serventuário da
Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja exigida a utilização preponderante do
direito;

(...)
§ 1° - O concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito Substituto será regido

pelas normas aplicáveis e pelo respectivo edital.
§ 2° -  As normas vigentes e o edital  do concurso estabelecerão os documentos

necessários à comprovação dos requisitos relacionados nos incisos I a VII do caput.”.
Art. 58 - O art. 166 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 166 - O concurso será precedido de edital, com prazo mínimo para inscrição

de trinta dias, contendo as exigências desta lei complementar e do Conselho Nacional
de Justiça, mediante publicação integral, pelo menos uma vez, no Diário do Judiciário
Eletrônico e outras duas vezes por extrato.”.
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Art. 59 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 170-
B:

“Art.  170-B  -  O  processo  de  vitaliciamento  obedecerá  às  normas  fixadas  no
Regimento Interno do Tribunal.”.

Art. 60 - O caput do art. 171 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 171 - Ocorrendo vaga a ser provida, o Tribunal de Justiça publicará, no Diário
do Judiciário, edital com prazo de quinze dias para inscrição dos candidatos.”.

Art. 61 - Ficam acrescentados ao art. 172 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes §§ 3° a 6°:

“Art. 172 - (...)
§ 3° - Na avaliação da presteza será distinguido o Juiz de Direito que, sem prejuízo

de  sua  jurisdição  titular,  efetivamente  sirva  em  regime de  cooperação  voluntária,
realizando-a tanto na sede quanto em município de outra comarca, de fácil acesso,
para favorecer a efetividade da prestação jurisdicional,  assim como o Juiz que se
prontificar a substituir ou se inscrever à remoção ou promoção para comarca de difícil
provimento, conforme relatório do Corregedor-Geral de Justiça.

§ 4° - Será também avaliado distintamente o Juiz que não tenha sido removido ou
promovido, apesar de inscrito.

§ 5° - No desempenho e na produtividade, será priorizado o método comparativo
das competências das varas para efeito de se considerar a quantidade de sentenças
ou despachos de expedientes.

§ 6° - Para os fins do disposto nos §§ 3°, 4° e 5°, o Tribunal de Justiça fixará e
atualizará anualmente critérios objetivos, que serão publicados sempre no mês de
janeiro.”.

Art. 62 - O inciso III do § 7° do art. 173 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte §8º:

“Art. 173 - (…)
§ 7º - (...)
III  -  estiver  submetido  a  processo  administrativo  disciplinar  que  o  sujeite  às

penalidades  previstas  nesta  lei  complementar,  exceto  as  penas  de  advertência  e
censura;
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(...)
§ 8º  -  Não havendo candidatos inscritos nas situações previstas nos parágrafos

anteriores, poderão ser promovidos os inscritos, independente do cumprimento do
estágio  de  2  (dois)  anos,  de  integrarem  a  quinta  parte  ou  de  terem  atingido  a
vitaliciedade.".

Art. 63 - O § 1° do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 179 - (...)
§ 1° - Para obter remoção o Juiz de Direito deverá contar mais de um ano de efetivo

exercício na comarca ou vara, tendo preferência o Juiz mais antigo na entrância.”.
Art. 64 - O art. 182 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 182 - A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF -, órgão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, tem como Superintendente o 2°-Vice-Presidente do
Tribunal  e  destina-se  precipuamente  à  seleção  e  à  formação  de  magistrados  e
servidores, além de gerir a informação especializada da instituição.”.

Art.  65 - Os arts.  184 e 184-A da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 184 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado, é
constituída,  em  primeiro  grau,  pelos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar  e  pelos
Conselhos de Justiça, Permanente e Especial, e, em segundo grau, pelo Tribunal de
Justiça Militar, com sede na Capital do Estado.

Art. 184-A - Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos
crimes militares  definidos  em lei  e  as  ações  judiciais  contra  os  atos  disciplinares
militares,  ressalvada a  competência  do  Tribunal  do  Júri  quando a  vítima for  civil,
cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente
dos oficiais e da graduação das praças.

Parágrafo  único  -  Compete  aos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar,  titular  e
cooperador, processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra
civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de
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Justiça, Permanente e Especial, sob a presidência do Juiz de Direito,  processar e
julgar os demais crimes militares definidos em lei.”.

Art.  66 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o
seguinte § 1°, renumerando-se os demais:

“Art. 187 - (...)
§ 1° - É requisito para o candidato ao cargo de Juiz oficial da ativa, da Polícia Militar

e do Corpo de Bombeiros Militar, o bacharelado em direito.”.
Art. 67 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 189-

A:
“Art.  189-A -  O Corregedor da Justiça Militar  poderá designar Juiz de Direito do

Juízo  Militar  para  servir  como  Cooperador  em  Auditoria  cujo  serviço  estiver
acumulado.

§  1°  -  Preferencialmente,  será  designado  como  Cooperador  o  Juiz  de  Direito
Substituto da respectiva Auditoria.

§ 2° - No ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos em que
atuará o Cooperador.”.

Art.  68 -  O inciso V do art.  200 da Lei Complementar n° 59,  de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 200 - (...)
V - atuar, singularmente, como Juiz Cooperador, para processar e julgar as ações

judiciais cíveis e penais determinadas pelo Juiz Corregedor da Justiça Militar;”.
Art. 69 - Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 59, de 2001, os seguintes

arts. 200-A e 200-B:
“Art. 200-A - O Juiz de Direito do Juízo Militar será substituído quando se afastar do

exercício, temporária ou eventualmente, na forma regulada pelo Tribunal de Justiça
Militar.

Parágrafo  único  -  O  Juiz  de  Direito  Titular  de  cada  Auditoria  Militar  será
automaticamente substituído pelo Juiz de Direito Substituto da respectiva Auditoria,
enquanto não ocorrer a designação prevista no caput.

Art. 200-B - Na hipótese de relevante interesse judicial, a ordem de substituição por
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar não prevalecerá, podendo o Presidente do
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Tribunal de Justiça Militar convocar, para a substituição, outro Juiz de Direito Militar
de qualquer das Auditorias.”.

Art. 70 - O Capítulo IV do Título II do Livro IV da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a denominar-se “Do Juiz de Direito do Juízo Militar”, ficando dividido em Seção
I,  denominada  “Da  Competência”,  composta  pelos  arts.  199  e  200,  e  Seção  II,
denominada “Da Substituição do Juiz de Direito do Juízo Militar”, composta pelos arts.
200-A e 200-B.

Art. 71 - O art. 201 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 201 - Perante a Justiça Militar, servirão Defensores Públicos designados pelo
Defensor Público-Geral, para a defesa dos praças e dos oficiais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar ali processados, no caso de insuficiência de recursos do
militar.”.

Art. 72 - O inciso II do art. 214 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 214 - (...)
II - inexistindo Defensor Público designado na forma do art. 201, nomear advogado

dativo ao acusado que não o tiver e curador ao ausente e nos demais casos previstos
em lei;”.

Art. 73 - O inciso I do art. 217 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 217 - (...)
I - o Presidente do Tribunal de Justiça Militar, a seus Juízes;”.
Art. 74 - O art. 236 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 236 - Nos Tribunais e nos Fóruns haverá órgãos auxiliares da Justiça.”.
Art. 75 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 237 - (...)
II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça;”.
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Art.  76 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o
seguinte inciso VI:

“Art. 238 - (...)
VI - as Secretarias dos grupos jurisdicionais de Turmas Recursais.”.
Art. 77 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passa a denominar-se: “Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça”.
Art. 78 - O art. 242 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  242  -  O  Tribunal  de  Justiça  estabelecerá,  por  meio  de  regulamento,  a

organização e as  atribuições da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça,  que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do Tribunal de Justiça e
funcionará sob a superintendência do Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 79 - O art. 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
será fixado conforme o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o
art. 241.”.

Art. 80 - Os §§ 1° e 2° do art. 250 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 250 - (...)
§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previstos no caput serão estabelecidas

em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
§ 2° -  O ingresso nas carreiras previstas no inciso I do  caput far-se-á mediante

aprovação  em  concurso  público,  perante  comissão  examinadora  nomeada  e
composta nos termos estabelecidos no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 81 - O art. 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  251  -  A cada  vara,  unidade  jurisdicional  dos  Juizados  Especiais  e  grupo
jurisdicional de Turmas Recursais corresponde uma Secretaria de Juízo.”.

Art. 82 - O art. 253 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 253 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da Justiça serão fixados
em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 83 - 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.”

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:

“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 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.”
Art. 85 - O art. 270 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar a com a

seguinte redação:
“Art. 270 - A substituição de servidores do foro judicial  será feita de acordo com

critérios estabelecidos em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.”.

Art.  86 - O inciso VI do art. 273 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 273 - (...)
VI  -  atender  com  presteza  e  urbanidade  aos  magistrados,  representantes  do

Ministério  Público  e  da  Defensoria  Pública,  advogados  e  ao  público  em  geral,
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prestando as informações requeridas e dando recibo de documentos ou outros papéis
que lhes forem entregues em razão do ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo;”.

Art. 87 - Os incisos I e IV do caput e o § 1° do art. 289 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal, por proposição do Corregedor-Geral de Justiça ou

do Diretor do Foro, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade,  destituição  de  cargo  em  comissão  ou  destituição  de  função
comissionada imposta aos servidores das Secretarias do Tribunal  de Justiça e da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau;

(...)
IV  -  pelo  Corregedor-Geral  de  Justiça,  quando  se  tratar  de  advertência  ou

suspensão  imposta  aos  servidores  das  Secretarias  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau,
sem prejuízo do disposto no inciso V;

(...)
§ 1° - A pena imposta, após o trânsito em julgado da decisão, será anotada nos

registros funcionais do servidor.”.
Art. 88 - O art. 291 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 291 - A autoridade, o superior hierárquico ou o interessado que tiver ciência de

abuso, erro, ilícito, irregularidade ou omissão imputados a servidor das Secretarias do
Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da
Justiça de primeiro grau comunicará o fato ao Corregedor-Geral de Justiça e, no caso
de servidor dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau, ao Diretor do Foro da
respectiva  comarca,  remetendo os  elementos  colhidos  para  apuração  mediante  a
instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.”.

Art. 89 - O art. 292 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  292  -  As  denúncias  sobre  abuso,  erro,  ilícito,  irregularidade  ou  omissão
imputados a servidor das Secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral
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de  Justiça  e  dos  órgãos  auxiliares  da  Justiça  de  primeiro  grau  serão  objeto  de
apuração, desde que contenham a identificação do denunciante.

Parágrafo único -  Quando o fato narrado evidentemente não configurar  infração
disciplinar ou ilícito penal, ou não atender aos requisitos do  caput, a representação
será arquivada.”.

Art. 90 - O caput do art. 296 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando revogado o §2º do mesmo artigo.

“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.”.

Art. 91 - O inciso II do  caput e o § 2º do art. 298 da Lei Complementar nº 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação

“Art. 298 - (...)
II  -  pelo  Corregedor-Geral  de Justiça,  nos casos e na forma previstos  nesta lei

complementar e no regimento interno.
(...)
§  2°  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por  comissão  composta  de  três

servidores estáveis,  designados pela autoridade instauradora,  que indicará,  dentre
eles,  o seu Presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior  ou de
mesmo nível e ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado.

Art. 92 - O parágrafo único do art. 299 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 299 - (...)
Parágrafo único -  O rito correlato às fases do processo para aplicação de pena

disciplinar aos servidores do Poder Judiciário será estabelecido em ato normativo do
órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 93 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte Livro V-
A, integrado pelos arts. 300-A a 300-K:
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“Livro V-A
Dos Serviços Notariais e de Registro

Art. 300-A - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do poder público.

Art. 300-B - Aplicam-se aos serviços notariais e de registro as regras contidas na
Lei federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como as normas expedidas
pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Para os fins previstos na lei a que se refere o caput, a autoridade
competente é o Diretor do Foro da comarca em que for sediado o serviço notarial ou
de registro, ressalvada a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos, bem
como o disposto neste livro.

Art. 300-C - O ingresso na atividade notarial  e de registro depende de concurso
público  de  provas  e  títulos,  no  âmbito da  EJEF,  não  se permitindo que  qualquer
serviço fique vago, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais
de seis meses.

Parágrafo único -  Em qualquer hipótese de extinção de delegação, o Diretor do
Foro  declarará  a  vacância  do  serviço,  designará  o  substituto  mais  antigo  para
responder pelo serviço e comunicará o fato à Corregedoria-Geral de Justiça para a
inclusão do serviço na lista geral de vacância, que oportunamente remeterá ao 2°-
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para os fins do disposto no caput.

Art. 300-D - A outorga de delegação a notário ou registrador é da competência do
Presidente do Tribunal de Justiça, observada a ordem de classificação no concurso
de provimento ou no concurso de remoção.

Art.  300-E  -  O  novo  delegatário  será  investido  perante  o  Corregedor-Geral  de
Justiça, no prazo de trinta dias contados da publicação da outorga de delegação,
prorrogáveis  por  igual  período,  mediante  requerimento  expresso,  e  entrará  em
exercício perante o Diretor do Foro, no prazo improrrogável de trinta dias contados da
data da investidura.

§ 1° - O novo delegatário, no ato de investidura por concurso público de ingresso ou
de  remoção,  apresentará  documento  comprobatório  de  desincompatibilização  das
atividades enumeradas no art. 25 da Lei federal n° 8.935, de 1994.
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§  2°  -  No  ato  de  investidura,  o  delegatário  prestará  o  compromisso  de bem  e
fielmente, com retidão, lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia.

§ 3° - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação exigida no
edital do concurso.

§ 4° - Não ocorrendo a investidura ou o exercício dentro dos prazos marcados, a
delegação será tornada sem efeito,  mediante publicação de ato do Presidente do
Tribunal de Justiça, devendo ser realizado novo concurso.

Art. 300-F - Os serviços notariais e de registro, previstos na Lei federal n° 8.935, de
1994, são criados por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observado o disposto no
inciso VII do art. 98 da Constituição do Estado.

Parágrafo  único  -  A  definição  de  circunscrição  geográfica  de  atuação  de
registradores,  quando necessário,  será  realizada por  meio  de  resolução do órgão
competente do Tribunal de Justiça.

Art. 300-G - A acumulação, a desacumulação e a extinção dos serviços notariais e
de registro só podem ocorrer por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 1º - Durante o procedimento previsto no  caput,  o serviço notarial e de registro
objeto da proposta não será submetido a concurso público.

§ 2º  -  A acumulação ou desacumulação de serviços notariais e de registro fica
condicionada a estudo econômico-financeiro realizado sob a orientação do Diretor do
Foro da comarca no prazo máximo de cento e vinte dias, observado o disposto no
parágrafo único do art. 26 da Lei federal nº 8.935, de 1994.

§ 3º - Concluído o estudo para fins de acumulação ou desacumulação de serviços
notariais e de registro, o Diretor do Foro ouvirá o notário ou registrador responsável
pela  serventia  no  prazo  de  quinze  dias  e,  em  igual  prazo,  fará  relatório
circunstanciado e remeterá os autos ao órgão competente do Tribunal de Justiça para
que seja apresentada proposição de lei com esse objetivo.

Art.  300-H - Os serviços notariais e de registro vagos poderão ser anexados ou
desanexados provisoriamente, pelo prazo máximo de seis meses, mediante portaria
do Diretor do Foro da comarca, expedida em virtude de decisão fundamentada.

Parágrafo único - O Diretor do Foro poderá sugerir ao Corregedor-Geral de Justiça
a  extinção de serviço  notarial  ou  de  registro  vago  para,  ser  for  o  caso,  o  órgão
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competente do Tribunal de Justiça apresentar proposição de lei com esse objetivo.
Art. 300-I - É vedada permuta entre titulares de serviços notariais ou de registros.
Art.  300-J -  Aplicam-se aos notários  e registradores,  no que não colidir  com as

disposições da legislação nacional pertinente, as regras contidas nos Títulos V e VI
do  Livro  V  desta  lei  complementar,  observadas  as  normas  expedidas  pela
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 1° - A aplicação da penalidade prevista no inciso IV do art. 32 da Lei federal n°
8.935, de 1994, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 2° - Compete à autoridade processante:
I - aplicar as penalidades previstas nos incisos I a III do art. 32 da Lei federal n°

8.935, de 1994, aos delegatários titulares dos serviços notariais e de registro e ao
tabelião interino e ao oficial de registro interino;

II  -  extinguir  a  designação  interina  ou  precária,  nos  casos  em  que  a  infração
cometida seja apenada com a perda de delegação prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei federal n° 8.935, de 1994.

Art.  300-K  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  expedirá  carteira  de  identidade
funcional aos delegatários dos serviços notariais e de registro.

Parágrafo único - Para o cumprimento da atribuição a que se refere o caput serão
expedidas as normas pertinentes, inclusive quanto ao modelo do documento.”.

Art. 94 - O art. 301 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 301 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais
aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, salvo disposição em contrário desta lei
complementar.”.

Art. 95 - O art. 302 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 302 - Os projetos de lei de interesse do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa
do Tribunal de Justiça, consoante proposta daquele Tribunal, serão encaminhados à
Assembleia  Legislativa  após  sua  aprovação  pelo  órgão  indicado  no  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.”.
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Art. 96 - O art. 304 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 304 - São órgãos oficiais para as publicações do Poder Judiciário o Diário do
Judiciário Eletrônico, seu equivalente na Justiça Militar, o Processo Judicial Eletrônico
e a revista Jurisprudência Mineira.”.

Art. 97 - O art. 308 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 308 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder Judiciário, funcionará
nos termos previstos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 98 - O art. 309 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 309 - A expedição de carteira de identidade funcional compete:
I  -  ao  Tribunal  de  Justiça,  no  caso  de  Desembargadores,  Juízes  de  Direito,

servidores de seu quadro e do quadro da Justiça de primeiro grau;
II - ao Tribunal de Justiça Militar, no caso de membros e servidores da Justiça Militar

Estadual;
III - à Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de notários e registradores, bem como

de escreventes e auxiliares não optantes referidos na legislação específica.”.
Art. 99 - O caput do art. 311 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 311 - Sempre que instalada penitenciária em alguma comarca, o Tribunal de

Justiça instalará vara de execução penal nessa comarca.”.
Art. 100 - O caput e os §§ 1° e 3° do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passam  a  vigorar  com  a  redação  que  segue,  ficando  acrescentado  ao  artigo  o
seguinte § 7°:

“Art.  313 - Haverá expediente nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro
grau nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, conforme horário fixado pelos órgãos
indicados nos regimentos internos dos tribunais.

§ 1° - Nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, haverá, nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro grau,
magistrado e servidor em plantão, designados para apreciar e processar as medidas
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de natureza urgente, conforme dispuserem os respectivos regimentos internos, com
direito a compensação ou indenização.

(...)
§ 3° - Os tribunais farão prévia e periódica divulgação, inclusive com inserção em

sua página oficial na internet, dos locais de funcionamento do plantão e das formas
de acesso e contato com o plantonista da escala de plantão, elaborada com base em
critérios objetivos e impessoais.

(...)
§  7º  -  O  magistrado  e  o  servidor  que  permanecerem  de  plantão,  quando

designados,  nos  fins  de  semana  e  feriados,  terão  direito  a  compensação  ou
indenização a ser paga no prazo de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

Art. 101 - O parágrafo único do art. 314 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 314 - (...)
Parágrafo  único  -  A matéria  de  que  trata  o  caput será  regulamentada  por  ato

normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.
Art. 102 - O art. 315 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  315  -  A  Comissão  Estadual  Judiciária  de  Adoção,  órgão  que  compõe  a

organização do Tribunal de Justiça e regulamentado no seu regimento interno, fica
reconhecida  como  órgão  de  atuação  permanente  no  que  se  refere  a  adoções
internacionais.”.

Art. 103- O art. 336 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 336 - É facultado ao Tribunal de Justiça celebrar convênio com universidades e
faculdades para a contratação de estagiários.”.

Art. 104 - A Corregedoria-Geral de Justiça passa a contar com o apoio de até dez
Juízes Auxiliares, escolhidos entre os magistrados a que se refere o inciso I do caput
do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001.

Art.  105  -  Será  permitido  ao  servidor  público  integrante  dos  quadros  do  Poder
Judiciário do Estado acompanhar cônjuge ou companheiro magistrado ou servidor,
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desde  que  também  integrante  do  Poder  Judiciário  do  Estado,  que  tenha  sido
designado, removido ou promovido, assegurada lotação provisória na comarca, para
o exercício de atividade compatível com seu cargo.

Parágrafo  único  -  Resolução  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça
disciplinará a aplicação do direito previsto no caput em caso de designação, remoção
ou promoção de servidor.

Art. 106 - Fica assegurada a liberação de servidor do Poder Judiciário do Estado
para exercer mandato eletivo em diretoria de entidades sindicais de representação
nacional da categoria, assegurados todos os direitos e vantagens do seu cargo.

Art. 107 - O § 2° do art. 266 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“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.”

Art. 108 - O caput do art. 124 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 124 - Após cada período de cinco anos de efetivo exercício de serviço público,
o magistrado terá direito a férias-prêmio de três meses, admitida a conversão em
espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou quando requerida
para  gozo  e  indeferida  por  necessidade  do  serviço,  limitada,  neste  caso,  a  dois
períodos de trinta dias por ano.”

Art.  109 -  O Tribunal  de Justiça regulamentará,  no  prazo de cento  e vinte dias
contados da publicação desta lei complementar, as regiões administrativas a que se
refere o § 6° do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, com a redação dada por
esta lei complementar.

Art.  110 - Ficam substituídas no texto da Lei  Complementar n° 59, de 2001, as
expressões “Corte Superior” e “Corte Superior do Tribunal de Justiça” pela expressão
“órgão competente do Tribunal de Justiça”.

Art.  111 -  No Anexo I  da Lei Complementar n° 59,  de 2001,  no subitem I.2.III  -
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Primeira Entrância - Segunda parte, o termo “17 - Brasópolis” fica substituído por “17 -
Brazópolis”.

Art. 112 - No Anexo II da Lei Complementar n° 59, de 2001, ficam substituídos:
I - no item 42, o termo “Brasópolis” por “Brazópolis”;
II - no item 130, os termos “Itabirinha de Mantena” por “Itabirinha”;
III - no item 133, os termos “Venceslau Brás” por “Wenceslau Braz”.
Art. 113 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 59,

de 2001:
I - a alínea “b” do inciso II do caput do art. 5°;
II - § 2° do art. 8°-A;
III - o inciso III do caput do art. 9°;
IV - o parágrafo único do art. 15;
V - os incisos IV e V do caput do art. 16;
VI - o art. 32;
VII - o art. 36;
VIII - o art. 37;
IX - o art. 86-F;
X - os arts. 154-A a 154-G;
XI - o inciso III do caput do art. 289;
XII - o § 2° do art. 313;
XIII - os arts. 316, 318 e 319;
XIV - o art. 340.
Art.  114 -  Esta  lei  complementar  entra em vigor  trinta dias  após a data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Durval Ângelo - Adalclever Lopes - Célio Moreira -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.891/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 4.891/2014 “torna obrigatória
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a identificação de hóspedes nos meios de hospedagem localizados no Estado e dá
outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo, em 13/2/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
A  proposição  em  análise  tem  por  objetivo  obrigar  os  estabelecimentos  que

forneçam serviço de hospedagem a realizar o registro de seus hóspedes.
Na  justificativa  da  proposição,  o  autor  afirma  que  a  devida  identificação  de

brasileiros e estrangeiros que utilizam os serviços de hospedagem em Minas Gerais
seria necessária para fins estatísticos e de segurança, levando-se em consideração o
aumento de turistas por causa da Copa do Mundo. A medida tornaria possível coibir a
prática de crimes como exploração da prostituição, tráfico de pessoas, pedofilia, entre
outros.

A proposição define quais os estabelecimentos sujeitos a tal obrigação e como será
feito  o  cadastramento  dos  hóspedes.  Além disso,  determina a  obrigatoriedade da
guarda de cópia da ficha de identificação dos hóspedes pelo prazo mínimo de cinco
anos; o encaminhamento das informações constantes na ficha de cadastramento ao
respectivo  órgão  gestor  no  prazo  máximo  de  24  horas;  os  órgãos  que  poderão
requisitar tais informações; a afixação de cartaz informando sobre a obrigatoriedade
de preenchimento da ficha de identificação e sobre o número da lei; as sanções em
caso de descumprimento.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão
analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para iniciar o
processo legislativo,  uma vez que o art.  66 da Constituição do Estado não impõe
nenhuma restrição a respeito.

Quanto à competência para legislar, a Constituição Federal, no  caput do art. 144,
determina que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
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todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das
pessoas e do patrimônio”.  Ainda,  no art.  25,  §1º,  prevê que “são reservadas aos
Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”.

No entanto, em que pese à relevância da proposição e ao nobre intuito parlamentar
de promover mudanças com a finalidade de melhorar a segurança pública, existem
óbices de natureza constitucional e legal que impedem a aprovação da matéria na
forma em que foi proposta, razão pela qual apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 1, com o objetivo de adequar o texto do projeto à legislação vigente,
bem como à técnica legislativa.

É importante destacar que a Lei Federal n° 11.771, de 17 de setembro de 2008,
“dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de  Turismo,  define  as  atribuições  do  Governo
Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico”.

No seu art. 3°, prevê a competência do Ministério do Turismo para estabelecer a
Política Nacional de Turismo, planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar
a atividade turística. No seu art. 44 prevê que o “Ministério do Turismo poderá delegar
competência para o exercício de atividades e atribuições específicas estabelecidas
nesta lei a órgãos e entidades da administração pública, inclusive de demais esferas
federativas,  em  especial  das  funções  relativas  ao  cadastramento,  classificação  e
fiscalização  dos  prestadores  de  serviços  turísticos,  assim  como  a  aplicação  de
penalidades e arrecadação de receitas.”.

Desse modo, resta clara a competência da União de ditar normas gerais sobre o
assunto, o que é confirmado pelo disposto no art. 5°,  XVIII,  que estabelece como
objetivo da Política Nacional de Turismo - PNT - “estabelecer padrões e normas de
qualidade, eficiência e segurança na prestação de serviços por parte dos operadores,
empreendimentos e equipamentos turísticos”.

Tendo em vista o disposto nos arts. 21 e 23, que estabelecem, respectivamente, os
conceitos  de  prestadores  de  serviços  turísticos  e  de  meios  de  hospedagem,
sugerimos a exclusão do art. 2° da proposição, por conter teor semelhante.

O  art.  23,  §1°,  determina  que  “os  empreendimentos  ou  estabelecimentos  de
hospedagem  que  explorem  ou  administrem,  em  condomínios  residenciais,  a
prestação de serviços de hospedagem em unidades mobiliadas e equipadas, bem
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como outros serviços oferecidos a hóspedes, estão sujeitos ao cadastro de que trata
esta lei e ao seu regulamento”.

Em relação ao cadastro, ainda, destacamos que a Portaria do Ministério do Turismo
n°  177,  de  13  de  setembro  de  2011,  possui  disciplina  farta  sobre  o  registro  de
hóspedes e seu controle quantitativo, determinando que estes serão implementados
segundo as normas dessa portaria.

Assim, também sugerimos a exclusão dos dispositivos da proposição que tratam do
referido cadastro, uma vez que este já se encontra disciplinado na legislação vigente,
devendo todos os entes da federação se sujeitar às normas gerais estabelecidas pela
União sobre esse assunto.

Diante  da  previsão  dos  arts.  26  e  34  da  Lei  nº  11.771,  também  sugerimos  a
exclusão  dos  arts.  5°  e  6°  da  proposição.  É  importante  ressaltar  que  os  órgãos
mencionados no parágrafo único do art. 6° da proposição já possuem a prerrogativa
de requisição dessa espécie de informações.

No que se refere ao art. 7° da proposição, efetuamos modificação para adequá-lo à
técnica legislativa, a fim de tornar obrigatória,  nos estabelecimentos que forneçam
hospedagem,  a  afixação  de  cartaz  que  informe  sobre  a  obrigatoriedade  do
preenchimento do cadastro, na forma prevista pela Lei Federal n° 11.771, de 2008.

Por último, ressaltamos a importância da análise a ser realizada pela comissão de
mérito, com o intuito de verificar a viabilidade e oportunidade do projeto.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n° 4.891/2014 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  afixação  de  cartazes  nos  estabelecimentos  de  hospedagem
localizados no Estado com a informação da obrigatoriedade de registro de hóspedes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  de  hospedagem  localizados  no  Estado

obrigados a afixar  cartazes em local  de fácil  visualização,  contendo a informação
sobre a exigência do preenchimento da ficha de identificação de hóspedes, na forma
do disposto na Lei Federal n° 11.771, de 17 de setembro de 2008.
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Art.  2º - O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará o infrator às sanções
previstas na lei referida no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Luiz Henrique, relator - André Quintão - Duilio de

Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.922/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Leonardo Moreira,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe
sobre  a  fixação,  pelos  estabelecimentos  comerciais  de  venda  de  carnes,  de
informações sobre os  fornecedores dos produtos de origem animal expostos e dá
outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/2/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Em 25/3/2014, o projeto foi redistribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Política Agropecuária e Agroindustrial 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 exame determina que os estabelecimentos comerciais de venda

de  carnes  situados  no  Estado  ficarão  obrigados  a  expor,  em  local  visível  aos
consumidores, o nome, telefone, endereço e número de inspeção do fornecedor dos
produtos de origem animal expostos.

O descumprimento do disposto no projeto acarretará as penas e multas previstas
no Código de Defesa do Consumidor.

O autor justifica que a proposição tem por finalidade conferir mecanismo eficaz de
controle pelos consumidores da qualidade dos produtos vendidos no varejo.

No que diz respeito aos aspectos constitucionais,  não há óbice à tramitação da
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proposição. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu
competência ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao
presidente do Tribunal de Contas ou à Mesa da Assembleia para, privativamente,
iniciar o processo legislativo.

O projeto em questão disciplina tema afeto à proteção e defesa do consumidor,
matéria de competência concorrente entre os estados, o Distrito Federal e a União,
nos termos do art. 24, inciso VIII, da Constituição da República.

É  importante  registrar  que,  neste  caso,  a  atuação  legislativa  do  estado  está
condicionada aos limites estabelecidos pelos §§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da
República, cabendo à União instituir  normas gerais e aos demais entes federados
exercer a competência complementar.

Nesse contexto, aos estados é facultado pormenorizar as normas gerais da União,
estabelecendo condições para a sua aplicação, editando normas que não ampliem
direitos  e  obrigações  fixados  pelo  Poder  central  ou  contenham  especificidades
incompatíveis  com a  norma geral.  Corrobora tal  entendimento a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.035, Relator Ministro Gilmar Mendes, e ADI nº
3.645, Relatora Ministra Ellen Gracie).

A União, no uso de sua competência constitucional, editou o Código de Defesa do
Consumidor - Lei nº 8.078, de 1990 -, que contém as normas gerais sobre a matéria.
O código, ao dispor sobre a oferta dos produtos, estabelece, em seu art. 31, que “a
oferta  e  a  apresentação  de  produtos  ou  serviços  devem  assegurar  informações
corretas,  claras,  precisas,  ostensivas  e  em  língua  portuguesa  sobre  suas
características,  qualidades,  quantidade,  composição,  preço,  garantia,  prazos  de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à
saúde e segurança dos consumidores”.

Como  se  vê,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  regulamenta  o  direito  de
informação,  notadamente  sob  o  aspecto  daquelas  que  devem  constar  das
embalagens  dos  produtos.  Todavia,  não  há  regras  que  determinem  essa
obrigatoriedade quanto aos produtos que são vendidos a granel, como as carnes em
frigoríficos, cuja origem é desconhecida pelo consumidor, o que ofende seu direito de
livre escolha no mercado de consumo, bem como pode violar o seu direito à saúde.
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Vislumbra-se, assim, uma importante lacuna na legislação vigente.
Dessa forma, cabe ao estado, no uso de sua competência legiferante suplementar,

a instituição de obrigação neste sentido para os estabelecimentos nele situados. A
proposta em análise busca garantir ampla informação ao consumidor, o que, aliás, é
um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre  destacar  que  o  estabelecimento  registrado  ou  relacionado  no  Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -, nos termos do Decreto Estadual nº 38.691, de 10 de
março de 1997, é obrigado a apresentar ao Instituto a relação de seus fornecedores
de  matéria-prima  de  origem  animal,  acompanhada  dos  respectivos  atestados
sanitários dos rebanhos.

Entretanto, conquanto o órgão fiscalizatório detenha informação acerca da origem
do produto, o consumidor também tem o direito de ser informado acerca dos dados
do  fornecedor  da  carne,  visto  que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  impõe
responsabilidade ao fabricante, ao distribuidor e ao comerciante quanto à qualidade e
segurança dos alimentos produzidos.

Vale citar, a respeito, que vigora no Estado a Lei nº 14.788, de 23 de setembro de
2003, que torna obrigatória a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de
fácil  leitura,  com os seguintes  dizeres:  "Este  estabelecimento  possui  exemplar  do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, disponível para consulta".

Todavia, a obrigação de que os estabelecimentos comerciais divulguem em local de
fácil visualização as informações sobre todos os fornecedores de produtos de origem
animal expostos para a venda não guarda proporcionalidade com os fins almejados
pelo  projeto  em  análise.  Tal  medida  pode,  inclusive,  inviabilizar  a  aplicação  do
comando legal. Determinar, por exemplo, que um supermercado, que vende carnes
de  inúmeros  fornecedores,  afixe  listas  com  os  dados  de  todos  demandaria  dos
estabelecimentos comerciais um espaço físico que pode não ser condizente com a
sua estrutura.

Além disso, o termo “produto de origem animal” abrange outras matérias-primas
além  da  carne  propriamente  dita,  como,  por  exemplo,  o  leite  e  seus  derivados.
Cumpre esclarecer que existem vários tipos de carne: bovina, suína, de peixe, de
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frango  e  outras  aves,  etc.  Assim,  restringiremos  a  aplicação  da  norma  ao
fornecimento de informações dos fornecedores de carne comercializada a granel ou
em embalagem do próprio estabelecimento comercial, já que os produtos embalados
diretamente pelo fornecedor devem seguir as regras impostas no Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1, que determina aos supermercados,

açougues  e  estabelecimentos  congêneres  situados  no  Estado  a  obrigação  de
disponibilizar, em local de fácil acesso, a informação de que a relação atualizada dos
fornecedores  de  carne  comercializada  a  granel  ou  em  embalagem  do  próprio

estabelecimento comercial está à disposição do consumidor. Estabelecemos, ainda,
no substitutivo, que a referida relação deverá ser exibida ao consumidor sempre que
por ele solicitada. Com tal proposta, buscamos a simplificação da norma sem prejuízo

dos objetivos previstos no texto do projeto.
Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.922/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados, açougues e estabelecimentos
congêneres  manterem  e  exibirem  ao  consumidor  relação  atualizada  de  seus
fornecedores de carne, nos casos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  supermercados,  açougues  e  estabelecimentos  congêneres  ficam

obrigados  a  manter  relação  atualizada  dos  seus  fornecedores  de  carne

comercializada a granel ou em embalagem do próprio estabelecimento.
§ 1º - A relação a que se refere o caput conterá, no mínimo, os seguintes dados:
I - identificação do produto fornecido;

II - número da inspeção do produto;
III - razão ou denominação social e nome fantasia do fornecedor;
IV - endereço completo e número de telefone do fornecedor;
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V - número do fornecedor no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ - ou,
se for o caso, no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas - CPF.

Art. 2º - É obrigatória a afixação, nos supermercados, açougues e estabelecimentos
congêneres, em local de fácil  visualização, de cartaz informando que a relação de
que trata o art. 1º encontra-se à disposição do consumidor.

Parágrafo  único  -  A relação de que  trata  o  art.  1º  será  exibida  ao  consumidor
sempre que por ele solicitada,  sendo-lhe facultado exigir  do estabelecimento uma
cópia para uso próprio.

Art. 3º - A multa por infração ao disposto nesta lei será aplicada nos termos do art.
56  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11 de setembro de  1990 -  Código  de  Defesa do
Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.234/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Santa Vitória o trecho que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  5.234/2014  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público

constituído  pelo  trecho  da  Rodovia  BR-365  até  a  MG-0900,  com  a  extensão  de
2,5Km, contado do Km 1,3 até o Km 2,39. Autoriza, ainda, a doação dessa área ao
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Município de Santa Vitória, para que passe a integrar o perímetro urbano como trevo
de acesso. Estabelece, por fim, sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias, segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e
estradas.  Os bens de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública
específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade
burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se  que  as  rodovias  são  bens  de uso comum  do  povo,  pois  destinam-se ao  uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da
lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
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prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma
forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua
finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência
do bem, seja de  maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em
análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

A doação  do  referido  trecho  rodoviário  para  o  Município  de  Santa  Vitória  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 a integrar o domínio municipal e, consequentemente, será
esse  ente  federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua
manutenção e conservação.

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

do Projeto de Lei nº 5.234/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.234/2014

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria  do  deputado  Zé Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe sobre  a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Santa Vitória o trecho que especifica.

O projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  à  Comissão  de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, nos termos do art. 102, inciso XII,
do mencionado Regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.234/2014 visa desafetar bem público “constituído pelo trecho

da Rodovia BR-365 até a MG-0900 (...) contado do Km 1,3 até o Km 2,39”, e autoriza
sua doação ao Município de Santa Vitória.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  autarquia
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. O art. 3º
da Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a instituição, enumera entre suas atribuições
a  competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas
de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao
meio ambiente, nos termos da legislação própria”.

De acordo com o parágrafo único do art. 2º do projeto, a área a ser doada integrará
o perímetro urbano do Município de Santa Vitória e se destinará à construção de um
trevo de acesso. A justificação informa que o referido trecho já está compreendido no
perímetro urbano do município e possui todas as características necessárias para a
construção do trevo. Argumenta ainda sobre a importância para o Município de Santa
Vitória  de  assumir  definitivamente  a  responsabilidade  pela  manutenção  e
conservação da via pública, o que, além de favorecer a sua autonomia, irá atender
aos anseios dos munícipes.

Entendemos que o projeto de lei merece ser aprovado por esta Casa.
No  intuito  de  tornar  mais  clara  a  especificação  do  trecho  a  ser  doado,

apresentamos, ao final deste parecer, por sugestão do autor, a Emenda nº 1.
Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.234/2014, no primeiro turno, com a
Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica desafetado o trecho da rodovia 0900-AMG-3105 compreendido entre
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o  Km  1,3  e  o  Km  2,39,  com  a  extensão  de  1,09  km  (um  vírgula  zero  nove
quilômetros).”.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Paulo Guedes, relator - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.234/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Zé Maia, esse projeto dispõe sobre a desafetação de bem

público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Vitória o trecho
que especifica.

O projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  à  Comissão  de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela
aprovação da matéria com a Emenda 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 5.234/2014 “visa a desafetar bem público constituído pelo trecho

da Rodovia BR-365 até a MG-0900 (...), contado do Km 1,3 até o Km 2,39”, e autoriza
sua doação ao Município de Santa Vitória.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  autarquia
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. O art. 3º
da Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a instituição, enumera entre suas atribuições
a  competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas
de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao
meio ambiente, nos termos da legislação própria”.
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De acordo com o parágrafo único do art. 2º do projeto, a área a ser doada integrará
o perímetro urbano do Município de Santa Vitória e se destinará à construção de um
trevo de acesso.

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.

O projeto  de  lei  é  autorizativo,  ficando à  discricionariedade  do  Poder  Executivo
efetivar tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal, será
inserido  no  perímetro  urbano  e  caberá  ao  município  a  responsabilidade  por  sua
manutenção e conservação.

Assim, a efetivação da doação, caso aconteça, não acarretará despesas para o
Estado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.234/2014, no primeiro turno, com a

Emenda nº 1, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Sebastião Costa, relator - Zé Maia - Célio Moreira -

Durval Ângelo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2014

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.472, DE 4 DE JUNHO DE 2014

Ratifica o Convênio nº 116, de 11 de outubro de 2013, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.473, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 109, de 5 de setembro de 2013, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.474, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 53, de 19 de julho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.475, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.476, DE 4 DE JUNHO DE 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.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

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
menciona  a  conceder  crédito  outorgado  de  ICMS  destinado  à  aplicação  em
investimentos em infraestrutura;
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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;

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
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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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.477, DE 4 DE JUNHO DE 2014
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.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

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
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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
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
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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;

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;
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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..
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.478, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2009.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.479, DE 4 DE JUNHO DE 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.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
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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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.480, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 6, de 15 de janeiro de 2014, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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,
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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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.481, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 4, de 15 de janeiro de 2014, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.482, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 191, de 17 de dezembro de 2013, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 191,  de 17 de dezembro de 2013,
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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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.483, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Ratifica o Convênio nº 189, de 17 de dezembro de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.484, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 9, de 27 de janeiro de 2014, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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
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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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.485, DE 4 DE JUNHO DE 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.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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;

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



217
____________________________________________________________________________

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;

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;
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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 ICMS
nº 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;

XX - Convênio ICMS nº 32, de 21 de março de 2014, que altera o 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 de câncer.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 4 de  junho 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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/6/2014
Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Vanderlei Miranda

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagens  nºs  659,  660,  661,  662,  663,  664  e  665/2014
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 5.239, 5.240, 5.241, 5.242 e 5.243/2014, o
Convênio  ICMS  nº  55/2014,  celebrado  no  âmbito  do  Confaz,  e  a  Indicação  nº
102/2014, respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.244 a 5.262/2014 -
Requerimentos  nºs  8.088  a  8.138/2014  -  Requerimentos  dos  deputados  Rômulo
Veneroso  e  Elismar  Prado  -  Comunicações:  Comunicação  do  deputado  Bosco  -
Suspensão e Reabertura da Reunião - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Adalclever Lopes -

Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -
Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -
Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -  Fred  Costa  -  Gil  Pereira  -
Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor  Xavier -
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Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando
Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Romel  Anízio  -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h4min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 659/2014*
Belo Horizonte, 27 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 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Cordisburgo o imóvel que especifica.

Informo a esse Parlamento que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio
do Estado a título de doação por parte do próprio Município de Cordisburgo.

Saliento que a presente doação visa à instalação de órgãos públicos vinculados à
Administração Municipal, beneficiando, pois, toda a população de Cordisburgo.

Na oportunidade, esclareço a Vossa Excelência que o bem objeto da doação se
encontra desafetado por parte do Estado e que inexiste interesse em sua utilização
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direta, o que enseja a sua disponibilidade para o objetivo citado.
São estas, 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 5.239/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cordisburgo  o  imóvel  que

especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cordisburgo o

imóvel com área de 360,00 m², situado à Rua do Rosário, nº 76, Centro, Município de
Cordisburgo,  registrado sob o nº  R-1-2.868,  a fls.  159 do Livro  2,  no Cartório  do
Registro de Imóveis da Comarca de Paraopeba.

Parágrafo único -  O imóvel  descrito  no  caput destina-se à instalação de órgãos
públicos vinculados à Administração Municipal.

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Cordisburgo não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Cordisburgo  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 660/2014*
Belo Horizonte, 27 de maio de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Piranga o imóvel que especifica.

Informo a esse Parlamento que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio
do Estado a título de doação por parte do próprio Município de Piranga.

Saliento que a presente doação objetiva o funcionamento de uma escola municipal,
beneficiando, pois, a comunidade local.

Na  oportunidade,  esclareço  a  Vossa  Excelência  que  o  imóvel  se  encontra
desafetado por parte do Estado e que inexiste interesse em sua utilização direta, o
que enseja a sua disponibilidade para o objetivo citado.

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

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

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, de de 2014.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Honra-me encaminhar a Vossa Excelência, para aprovação, minuta de Projeto de

Lei que autoriza o Estado de Minas Gerais doar ao Município de Piranga uma área de
de 3.000,00 m² (três mil metros quadrados), situada na Comunidade de São Bento,
Município de Piranga, registrada sob o nº R-3-1955, Livro 2-G, a fls. 166, no Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Esclarecemos que aquela municipalidade pleiteia a posse do referido imóvel para
funcionamento de uma Escola Municipal.

Oportunamente informamos que Secretaria de Estado de Educação, órgão detentor
do  vínculo  do  imóvel,  concorda  com  a  doação  ao  Município,  conforme  OFÍCIO
DPAT/BI Nº 415/2012.

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  da
presente minuta de Decreto, que ora submeto à consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.
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PROJETO DE LEI Nº 5.240/2014
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  de  terreno  com  área  de  3.000,00m²,  situado  na  Comunidade  de  São
Bento, no Município de Piranga, registrado sob o nº R-3-1955, a fls. 166 do Livro 2-G,
no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se ao funcionamento de uma
escola municipal.

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de 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 661/2014*
Belo Horizonte, 28 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 autoriza o Poder Executivo a ceder direitos
creditórios originários de contratos de financiamento firmados no âmbito dos Fundos
Estaduais que menciona, e dá outras providências.

O projeto tem por finalidade autorizar cessão dos direitos creditórios dos fundos
relacionados  neste  projeto  à  Minas  Gerais  Participações  S.A.  -  MGI  -  e  às  suas
subsidiárias,  de  forma  a  garantir  recursos  para  a  melhoria  e  a  ampliação  da
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infraestrutura em diversos segmentos de interesse público e que serão geridos por
meio de programas de Parcerias Público-Privadas.

A concentração desses recursos na MGI e em suas subsidiárias - recursos que ora
se encontram em fundos diversos - permitirá uma melhor gestão técnica, operacional
e financeira das políticas públicas voltadas para a infraestrutura.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto,  faço anexar a Exposição de
Motivos das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico e de Fazenda.

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

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminho a Vossa Excelência projeto de lei  que autoriza o Poder  Executivo a

ceder direitos creditórios originários de contratos de financiamento firmados no âmbito
dos Fundos Estaduais que menciona, e dá outras providências.

As razões para a referida cessão dos direitos creditórios encontram-se na presente
Exposição de Motivos, que submetemos à sua apreciação.

Na  última  década,  o  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  ampliou
consideravelmente os investimentos em infraestrutura econômica e social. Segundo
dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, o crescimento
dos gastos públicos classificados como infraestrutura aumentou, nominalmente, em
310% entre os anos de 2002 e 2012, passando de R$ 775 milhões para R$ 3,176
bilhões.  Grande  parte  destes  investimentos  adicionais  foi  direcionada  para
infraestrutura de logística de transportes. Em particular, a melhoria das rodovias tem
sido considerada um dos investimentos priorizados pelo Governo do Estado, sendo
que, no mesmo período, ocorreu uma expansão drástica da rede rodoviária estadual,
ampliando  de  74,1%  para  96,8%  os  municípios  mineiros  com  acesso  rodoviário
pavimentado entre 2004 e 2011, segundo dados do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

Estes  expressivos  aumentos  estão  claramente  ligados  à  efetividade  dos
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instrumentos  de  planejamento  estadual,  já  que  a  política  de  infraestrutura,  desde
2003, ocupou posição privilegiada nos instrumentos de planejamento e priorização
estratégica  do  Governo.  No  Plano Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI
2003-2020, dentre os dez objetivos estratégicos relacionados, estão:

• promover a infraestrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase na ampliação e
recuperação da malha rodoviária e do saneamento básico; e

•  melhorar  e ampliar  o atendimento ao cidadão,  por  meio da oferta de serviços
públicos de qualidade, especialmente na educação, saúde e habitação;

Com a revisão do PMDI, em 2007, a ampliação e modernização da infraestrutura
novamente mereceram destaque e uma das 11 “Áreas de Resultados” mencionadas
no Plano era a seguinte:

“Logística  de  Integração  e  Desenvolvimento,  [com  o  objetivo  de]  expandir  o
percentual  da  malha  rodoviária  estadual  em  boas  condições  de  conservação,
otimizando custos e resultados, concluir o Proacesso e construir, em conjunto com a
União e demais estados, uma solução para a malha federal.

Esta Área de Resultado consolidava uma série de projetos prioritários para alcançar
seu objetivo estratégico. A Revisão do PMDI em 2011 preservou a prioridade ao tema
de desenvolvimento e modernização da infraestrutura estadual, ao apresentar uma,
dentre  as  11  Redes  de  Desenvolvimento  identificada,  a  Rede  de  Infraestrutura
pretendendo promover infraestrutura adequada, proporcionando mais competitividade
e qualidade de vida à população” (Minas Gerais, 2011).

Esta presença nítida do tema nos instrumentos de planejamento estadual desde
2003 refletiu-se na consolidação de projetos e programas que direcionaram parcela
significativa  do  orçamento  estadual  para  a  implantação  e  manutenção  de
equipamentos de infraestrutura no Estado

Dentre as iniciativas para fortalecimento da infraestrutura econômica e social  do
Estado, a que obteve claro destaque foi o Programa de Parcerias Público-Privadas,
que permaneceu como parte significativa da estratégia governamental de ampliação
da infraestrutura na última década. De fato, desde o início dos mencionados ciclos de
planejamento, a alternativa de financiar, implantar, manter e operar equipamentos de
infraestrutura  por  meio  de  diversos  tipos  de  relacionamento  com  o  setor  privado
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tornou-se  uma  escolha  técnica  e  financeira  possível  para  diversos  tipos  de
infraestrutura,  e  não  apenas  a  de  transporte,  combinada  ou  complementando  as
formas já usuais de realização de investimentos.

Os primeiros parâmetros legais direcionados a regulação de contratos de PPP no
país foram aprovados em Minas Gerais em dezembro de 2003. A Lei Estadual nº
14.868,  de  2003,  instituiu  o  Programa  Estadual  de  Parcerias  Público-Privadas,
destinado a disciplinar e promover a realização de PPP no âmbito da Administração
Pública Estadual. O objeto tratado nesta lei são os contratos de colaboração entre o
Estado e o particular por meio dos quais o ente privado participa da implantação e do
desenvolvimento  de  obra,  serviço  ou  empreendimento  público,  bem  como  da
exploração e da gestão das atividades deles decorrentes. Segundo esta lei, cabe ao
ente  privado  contribuir  com  recursos  financeiros,  materiais  e  humanos  sendo
remunerado segundo o desempenho nas atividades contratadas. A importância desta
lei está na criação do ambiente institucional para a modelagem e implementação de
contratos de PPP, uma vez que ela institui o Conselho Gestor de PPP e a Unidade de
PPP dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A Lei Estadual nº 14.869 criou o Fundo de Parcerias Público-Privadas em Minas
Gerais,  entidade  contábil  sem  personalidade  jurídica,  com  o  objetivo  de  dar
sustentação financeira ao Programa de Parcerias Público-Privadas. Ou seja, o Fundo
de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais tinha o propósito de operar
a  liberação  de  recursos  para  os  parceiros  privados  contratados  e  oferecer  as
garantias reais que lhes assegurem a continuidade do desembolso pelo Estado dos
valores contratados. Apesar da criação do Fundo, o seu propósito foi cumprido para
operar a liberação de recursos apenas para a PPP da MG-050. Na prática, existe uma
grande dificuldade de oferecer garantias consideradas “de boa qualidade” conforme
havia sido previsto no Fundo.

Também em dezembro de 2003, o Governador sancionou o Decreto nº 43.702 que
instalou e detalhou as atribuições do Conselho Gestor de Parceiras Público-Privadas.
Deste Conselho - que é presidido pelo Governador do Estado - participam também o
Advogado-Geral do Estado, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
o  Secretário  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  o  Secretário  de  Estado  de
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Fazenda, o Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, o Secretário de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e o Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.  Cabe a  este Conselho elaborar  o
Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus
aditamentos e prorrogações.

Em julho de 2007, o Decreto nº 44.565 instituiu o Procedimento de Manifestação de
Interesse em projetos de parcerias público-privadas, nas modalidades patrocinada e
administrativa e em projetos de concessão comum e permissão. Este Procedimento
tem por objetivo orientar a participação de particulares na estruturação de projetos de
parcerias público-privadas nas modalidades e projetos citados.

Com efeito,  o modelo de parcerias público-privadas desenvolvido no Estado tem
demonstrado  grande  capacidade  de  aumentar  a  eficiência  do  gasto  público.  Isto
porque o modelo permite, por um lado, a alocação de riscos dos projetos na iniciativa
privada, o que cria as condições para aperfeiçoar a gestão de riscos nos projetos. Por
outro lado, os contratos de PPP promovem incentivos para o desempenho, na medida
em que condicionam os pagamentos do governo ao alcance de metas de resultado.

Neste  sentido,  desde  2003,  o  governo  de  Minas  Gerais  vem  expandindo
sistematicamente  seu  programa  de  PPP  em  diversos  setores,  explorando  a
capacidade  dos  negócios  de  oferecer  ao  povo  mineiro  melhores  serviços.  Neste
ritmo,  o  modelo de  PPP se consolidará  como uma das principais  ferramentas de
implantação e operação de infraestrutura no Estado.

Esta  expansão,  entretanto,  vem  demandando  cada  vez  mais  capacidade
institucional e financeira do governo estadual. Isto porque um número cada vez maior
de  projetos  demanda  mais  recursos,  financeiros  e  organizacionais,  para  seu
gerenciamento.

A necessidade deste fortalecimento regulatório levou ao envolvimento da MGI e
suas subsidiárias como empresas que poderão prestar suporte técnico e financeiro
para  a  condução  do  programa  de  parcerias.  A  capacidade  da  MGI  e  de  suas
subsidiárias  de  prestarem  de  forma  eficiente  o  suporte  técnico  e  financeiro
demandado pelo programa de PPP será fortalecido pela cessão de direitos creditórios
de que trata a presente proposta.
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Entende-se que, os direitos creditórios objetos desta proposta de cessão, firmados
no âmbito dos Fundos Estaduais arrolados no presente anteprojeto de lei são uma
fonte adequada de recursos para suprir com as necessidades acima apontadas.

Desta forma, a cessão de direitos objeto da proposta permitirá o fomento aos novos
mecanismos  de  financiamento  do  desenvolvimento  econômico  e  social  que  vem
sendo desenvolvidos no âmbito do Programa Estadual de PPPs. Estes mecanismos,
com  o  fortalecimento  institucional  que  a  cessão  em  tela  promoverá,  permitirá  a
indução do investimento privado em infraestrutura pública,  além de incluir  o  setor
privado na participação em projetos de desenvolvimento regional de interesse público
voltados para as atividades econômicas dos setores de infraestrutura incentivando os
setores agrícola, industrial, comercial e de serviços no Estado.

O futuro da boa gestão pública não poderá prescindir deste novo instrumento de
união entre o público e o privado, que são os contratos de parcerias público-privadas,
somente  viáveis  a  partir  do  fortalecimento  financeiro  das  entidades  do  Estado
encarregadas  de  levar  avante  tais  compromissos.  Para  tanto,  a  MGI  -  Empresa
Mineira  de  Participações  S.A.,  se  prepara,  em  conjunto  com  suas  subsidiárias
integrais,  para  fortalecer  o  elo  entre  o  público  e  o  privado,  permitindo  o  bom
desenvolvimento do programa de PPP do Governo do Estado.

Desta forma, justificamos o presente anteprojeto de lei, onde procuramos dar base
sustentável  ao novo empreendimento,  com os recursos  originários  dos fundos de
desenvolvimento econômicos e sociais, meios financeiros estes imprescindíveis para
assegurar as contrapartidas e mesmo as garantias por parte do poder público nos
contratos de parcerias e com isso fortalecer a capacidade do Estado de prover cada
vez mais e melhor infraestrutura.

Respeitosamente,
Rogério  Nery  de  Siqueira  Silva,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico - Leonardo Colombini, Secretário de Estado de Fazenda.
PROJETO DE LEI Nº 5.241/2014

Autoriza o Poder Executivo a ceder direitos creditórios originários de contratos de
financiamento firmados no âmbito dos Fundos Estaduais que menciona, e dá outras
providências.
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Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ceder  à  empresa  Minas  Gerais
Participações S.A. - MGI -, ou a suas subsidiárias, os direitos creditórios originados
de contratos de financiamento firmados no âmbito dos seguintes Fundos Estaduais:

I  -  Lei  nº  15.019,  de  15  de  janeiro  de  2004,  que  dispõe  sobre  o  Fundo  de
Desenvolvimento Regional do Jaíba e revoga as Leis nºs 11.394, de 6 de janeiro de
1994, e 12.366, de 26 de novembro de 1996;

II - Lei nº 16.679, de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta
e dá nova redação ao inciso I do art. 2º da Lei nº 14.646, de 24 de junho de 2003, que
dispõe sobre o Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - Fundhab;

III  -  Lei  nº  11.396,  de  6  de  janeiro  de  1994,  que  cria  o  Fundo de  Fomento  e
Desenvolvimento  Socioeconômico  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fundese  -  e  dá
outras providências;

IV - Lei nº 15.686, de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência
ao Turismo - Fastur -, criado pela Lei nº 11.520, de 13 de julho de 1994, e dá outras
providências;

V  -  Lei  nº  11.744,  de  16  de  janeiro  de  1995,  que  cria  o  Fundo  Estadual  de
Desenvolvimento Rural - Funderur - e dá outras providências;

VI - Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do
Estado de Minas Gerais;

VII - Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao
Desenvolvimento - Findes;

VIII - Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura
- FEC - e dá outras providências.

§  1º  -  A cessão  autorizada  no  caput compreende  o  direito  sobre  as  parcelas
vincendas dos financiamentos em fruição na data de publicação desta lei, bem como
os que vierem a ser firmados no âmbito dos Fundos mencionados neste artigo e será
sempre parcial, ficando excluídos:

I  -  as  comissões  pertencentes  ao  Agente  Financeiro  e  Mandatário  do  Estado,
estabelecido e qualificado pela Lei de criação de cada Fundo referido neste artigo;

II - as despesas decorrentes do ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários
advocatícios, quando for o caso.
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§ 2º - O valor das parcelas cedidas nos termos desta lei é composto pelo principal,
juros,  atualizações  monetárias  e  demais  encargos  previstos  nos  contratos  de
financiamento.

§ 3º - O Agente Financeiro receberá as comissões de que trata o inciso I do § 1º
nos prazos e percentuais previstos nos contratos originadores do crédito cedidos no
momento da concretização dos respectivos pagamentos pelos devedores.

Art. 2º - A cessão de que trata o art. 1º preserva as garantias ou penhoras firmadas
em relação aos contratos originadores dos créditos cedidos nos termos desta lei.

Art.  3º -  A cessão de que trata o art.  1° não modifica a natureza dos contratos
originadores do respectivo direito creditório objeto da cessão, os quais mantém suas
garantias  e  privilégios,  as  condições  de  pagamento  e  processo  de  arrecadação,
critérios  de  atualização e  datas  de  vencimento  e  não transfere  a  prerrogativa  de
cobrança judicial  e extrajudicial, que permanecem sob responsabilidade do Agente
Financeiro e Mandatário do Estado.

Parágrafo único - As funções dos Administradores dos Fundos mencionados no art.
1º não serão modificadas em face da cessão prevista nesta lei.

Art. 4º - A MGI ou suas subsidiárias poderão efetuar nova cessão ou qualquer outro
tipo de operação financeira ou creditícia sobre os direitos creditórios cedidos na forma
desta lei, condicionada à anuência expressa da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 5º - As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda, e o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, adotarão as medidas complementares
necessárias ao cumprimento desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- 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 662/2014*
Belo Horizonte, 21 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 autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de
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Minas Gerais - Fhemig - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.
A proposta resulta de pedido formulado pela Secretaria de Estado de Educação à

Fhemig e tem por finalidade transferir ao Estado a propriedade de imóvel constituído
por terreno a ser desmembrado do imóvel matriculado sob o nº 1, na Matrícula nº
4.645, Protocolo nº 8.384, do Livro 2, no Cartório de Registro Central de Imóveis de
Três Corações, no qual está instalado o Leprosário Santa Fé.

Informo a  esse Parlamento que a doação destina-se ao funcionamento de uma
escola estadual de ensino médio integrado ao ensino técnico, relevante medida na
área da educação pública, restando, portanto, demonstrado o interesse público em
sua efetivação.

São estas, 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 5.242/2014
Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

Estado o imóvel que especifica.
Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada  a  doar  ao  Estado  de  Minas  Gerais  o  imóvel  com  área  de  14.525m²
(quatorze mil quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), constituído por terreno,
conforme descrição no Anexo, a ser desmembrado de imóvel com área maior, situado
no  local  onde  funciona  o  Leprosário  Santa  Fé,  no  Município  de  Três  Corações,
matriculado sob o n° 1,  na Matrícula nº 4.645, Protocolo nº 8.384, do Livro 2, no
Cartório de Registro Central de Imóveis de Três Corações.

Parágrafo único - O imóvel identificado no  caput será destinado à construção de
uma escola estadual de ensino médio integrado ao técnico, no âmbito do Programa
Brasil Profissionalizado.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

As medidas, confrontações e descrição topográfica do terreno de que trata este lei
são as seguintes:

Área de terreno com as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica:
a  descrição  tem  início  no  vértice  72,  de  coordenadas  S=7.604.241,44m  e
E=477.367,65m, na rua de acesso ao Sanatório, em confrontação com a Gleba 04
(pomar); daí segue com o azimute de 291º18’18”, na distância de 83,00m, até atingir
o vértice 72A, de coordenadas S=7.604.271,60m e E=477.290,32m; daí segue com o
azimute  de  197º59’14”,  na  distancia  de  175,00m,  até  atingir  o  vértice  72B,  de
coordenadas  S=7.604.105,15m  e  E=477.236,28m;  daí  segue  com  o  azimute  de
111º18’18”,  na  distância  de  83,00m,  até  atingir  o  vértice  72C,  de  coordenadas
S=7.604.074,99m  e  E=477.313,61m;  daí  segue  com  o  azimute  de  17º59’14”,  na
distância  de  175,00m,  até  atingir  o  vértice  72,  início  desta  descrição.  Todas  as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro
e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.”

- 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 663/2014*

Belo Horizonte, 30 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 autoriza  a  abertura  de crédito  especial  ao
Orçamento Fiscal do Estado.

O  crédito  adicional  destina-se  a  cobrir  despesas  referentes  ao  custeio  da
implantação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais -
PREVCOM-MG.

Observa-se que a Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o
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Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares de cargos
efetivos do Estado, autorizou o aporte de até R$ 20 milhões para a cobertura de
despesas referentes ao custeio da implantação da entidade fechada de previdência
complementar PREVCOM-MG, sendo que o crédito especial ora solicitado destina-se
às despesas iniciais com a implantação da Fundação.

Para custear o referido aporte serão utilizados recursos provenientes da Reserva de
Contingência.

Por  fim,  informo  a  esse  Parlamento  que  a  referida  Operação  Especial  não  foi
consignada no orçamento do corrente exercício uma vez que a data de promulgação
da Lei Complementar nº 132, de 2014, é posterior à data limite de envio da Proposta
de Lei Orçamentária Anual, a saber, dia 30 de setembro de 2013.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.243/2014
Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para Encargos

Gerais do Estado - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, até o limite de
R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para viabilizar o aporte de recursos
de que trata o art. 31 da Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, fica criada a Operação Especial
“Aporte  para  Custeio  da  Implantação  da  PREVCOM-MG”,  sob  a  classificação
orçamentária 1941.28846702-7.021-0001-3390-0-10.1.

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes
de  anulação  da  dotação  orçamentária  1991.99999999-9.999-0001-9999-0-10.1  -
Reserva  de  Contingência,  no  valor  de  R$750.000,00 (setecentos  e  cinquenta  mil
reais).

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no Plano Plurianual de
Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  a  alteração  decorrente  da  criação  da
dotação orçamentária de que trata o parágrafo único do art. 1°.
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Art. 4° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 5° - 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.

“MENSAGEM Nº 664/2014*
Belo Horizonte, 29 de maio de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  55,  de  22  de  maio  de  2014,
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio autoriza o Estado de Minas Gerais  a conceder  isenção de
ICMS nas operações de fornecimento de combustível Querosene de Avião B-1, para
aeronaves  de  companhias  aéreas  nacionais,  no  dia  5  de  junho  de  2014,  Dia
Internacional do Meio Ambiente.

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 55, DE 22 DE MAIO DE 2014
Autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS em operação com

combustível de aviação que especifica no Dia Internacional do Meio Ambiente.
O Conselho Nacional  de  Política  Fazendária -  CONFAZ -,  na sua 217ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22 de maio de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a conceder isenção
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do ICMS nas operações de fornecimento de 160.000 (cento e sessenta mil) litros de
combustível  Querosene  de  Aviação  B-1  para  aeronaves  de  companhias  aéreas
nacionais, partindo do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins -, no dia 5 de
junho de 2014, Dia Internacional do Meio Ambiente.

Parágrafo único - O combustível objeto da autorização encontra-se especificado na
Resolução ANP nº 20, de 24 de junho de 2013.

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.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 665/2014*

Belo Horizonte, 29 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  Saulo
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Nazareno de Mesquita Carvalho para o cargo de Diretor-Geral da Autarquia Agência
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A referida autarquia, com caráter técnico e executivo, tem por fim o planejamento, o
assessoramento  e  a  regulação  urbana,  a  viabilização  de  instrumentos  de
desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte e o apoio à
execução de funções públicas de interesse comum.

O indicado, nos termos da Lei Complementar nº 107, de 12 de janeiro de 2009,
submeteu-se ao processo de pré-qualificação e integrou a lista tríplice elaborada pelo
Conselho  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  possuindo  qualificação  acadêmica,
profissional  e  experiência  administrativa  em  instituições  públicas  e  privadas,
compatíveis  com  a  área  de  atuação  da  Agência,  preenchendo,  assim,  todos  os
requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 102/2014
Indicação do nome do Sr. Saulo Nazareno de Mesquita Carvalho para o cargo de

diretor-geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte.

- À Comissão Especial.
OFÍCIOS

Dos Srs. Adelson Carlos Fernandes e Anderson Messias Pacheco, respectivamente
presidentes  das  Câmaras  Municipais  de  Joaquim  Felício  e  Pirapetinga,
encaminhando cópia da moção de apoio dessas Casas Legislativas ao movimento
dos  delegados  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais.  (-  À  Comissão  de  Segurança
Pública.)

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (4),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  nos  6.692/2013,  da  Comissão  de
Participação  Popular,  7.390/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,
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7.411/2014,  da Comissão de Direitos Humanos,  e 7.755/2014,  das Comissões de
Educação e de Direitos Humanos.

Do Sr. Bruno Selmi Dei Falci, presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Belo
Horizonte (2), prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.877/2014, da
deputada  Ana  Maria  Resende,  e  5.109/2014,  do  deputado  Leonardo  Moreira.  (-
Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Trabalho, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 6.776/2013, 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  nº
7.852/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça  adjunto institucional,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  6.041/2013,  da Comissão de
Meio Ambiente.

Do  Sr.  Ivan  Cavalcanti  Gonçalves,  assessor  especial  do  ministro  da  Defesa,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.475/2014,  da Comissão de
Segurança Pública.

Do Sr. Ivan Pacheco de Castro, juiz de direito, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 7.844/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  José  Geraldo  Sales,  superintendente  Regional  da  CEF,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.653/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Leandro Marinho, 1º-secretário da Câmara Municipal de Extrema, solicitando
a intervenção desta Casa junto ao governo do Estado para o asfaltamento do trecho
de estrada que liga a MG-460 ao Bairro do Juncal, na zona rural do Município de
Extrema. (À Comissão de Transporte.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.033/2012,  da  Comissão  de
Participação Popular, 5.388/2013, da Comissão de Direitos Humanos, e 7.485/2014,
da Comissão de Segurança Pública.
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Do  Sr.  Renzo  Braz,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.605/2014, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Sebastião Custódio Couto Júnior, presidente da Câmara Municipal de Frutal,
solicitando a intervenção desta Casa para que a duplicação da BR-153 se dê a partir
desse município até o Trevão. (À Comissão de Transporte.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.244/2014

Declara de utilidade pública a Associação Circo da Vida, com sede no Município de
Uberlândia.

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

no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Associação Circo da Vida, de Uberlândia, é uma associação civil

sem  fins  lucrativos,  que  tem  objetivos  de  natureza  cultural,  social,  educacional,
desportiva,  ambiental,  humanitária  e  artística,  consubstanciados  na  colaboração
técnica  material  e  financeira  para  administrar  equipamentos  culturais,  realizar,
desenvolver e gerenciar programas, projetos e atividades artístico-culturais.

A associação  promove  também  espetáculos,  cursos,  exposições,  conferências,
seminários,  debates,  congressos,  conclaves  de  natureza  e  de  tipos  diversos,
intercâmbio entre profissionais e entidades afins. Promove ainda atividade circense
profissional e realiza estudos, pesquisas, documentação, produção e divulgação de
informações das atividades artísticas culturais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.245/2014
Altera  a  Lei  nº  15.082.  de  27/4/2004,  que  dispõe  sobre  rios  de  preservação

permanente e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 3° da Lei n° 15.082, de 27/4/2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
Parágrafo único - Excetua-se da proibição prevista nos incisos I e II do caput deste

artigo a intervenção de utilidade pública e interesse social devidamente autorizada
pelo órgão ambiental estadual competente.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, proíbe taxativamente a

extração de areia, cascalho e demais minerais em longos trechos de rios declarados
como rios de preservação permanente. Tal imposição, de acordo com o art. 2º da
referida lei, tem o objetivo de proteger paisagens naturais, favorecer condições para
recreação em  contato  com  a  natureza,  proporcionar  desenvolvimento  de  práticas
náuticas e desenvolver a pesca turística e amadorística.

Entretanto,  a  extração  de  areia  e  cascalho  é  de  fundamental  importância
econômica,  sobretudo  para  a  construção  civil  e  ampliação  de  infraestruturas
necessárias ao desenvolvimento dos municípios.

Sendo  assim,  o  que se  pretende é  que obedecidas as  orientações  dos  órgãos
ambientais e com necessárias autorizações desses, possibilite-se a tão importante
extração de areia e cascalho em pequena escala, nas áreas declaradas como rios de
preservação  permanente,  bem  como as  atividades  econômicas  de  baixo  impacto
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ambiental,  sempre com o devido  acompanhamento dos órgãos ambientais  e com
medidas mitigadoras e de recomposição do meio ambiente.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.246/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Ouro Branco -

Acrob -, com sede no Município de Ouro Branco.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de

Ouro Branco - Acrob -, com sede no Município de Ouro Branco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Marques Abreu
Justificação:  A Associação de Corredores de Rua de Ouro Branco,  fundada em

janeiro de 2001, tem o objetivo de desenvolver atividades desportivas, com ênfase na
prática do atletismo,  além de esportes  especializados,  individuais  ou coletivos,  de
caráter amadorista. Promove competições amistosas e oficiais, visando promover a
inclusão das pessoas na comunidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.247/2014
Declara de utilidade publica a Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral -

Amavc -, com sede no Município de Lagoa Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  publica  a  Associação  Mineira  do  Acidente

Vascular Cerebral, com sede no Município de Lagoa Santa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
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Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral - Amavc - tem por

finalidade congregar, integrar, assistir, orientar e apoiar pacientes vítimas de acidente
vascular cerebral, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses
pacientes e para o conforto de sua família e de seus cuidadores. Para o cumprimento
das finalidades mencionadas, incumbe à Amavc:

a)  coletar  informações  a  respeito  dessa  doença  com  relação a  seus  diferentes
estágios, aspectos e cuidados requeridos, atendendo às necessidades dos pacientes,
difundindo informações sobre essas necessidades aos familiares e ao  público em
geral e mantendo o devido cuidado ético, conforme a Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa - Conep;

b)  realizar,  estimular  e  apoiar  pesquisas  científicas  quanto  à  etiologia  e  ao
aperfeiçoamento do diagnóstico e da terapia do AVC;

c) proporcionar aos familiares e cuidadores orientação e suporte necessários para o
adequado trato do paciente vítima de AVC;

d)  estimular,  promover  e viabilizar  o treinamento,  a capacitação profissional  e a
formação continuada e especializada dos profissionais envolvidos na área de atuação
da Amavc;

e) apoiar e promover campanhas para esclarecer a sociedade a respeito do AVC;
f) promover ações que facilitem o acesso do paciente vítima de AVC a todas as

opções clínicas e terapêuticas disponíveis;
g) realizar, apoiar e divulgar pesquisas, estudos médicos e científicos, no Estado,

com vistas a obter novas soluções para o tratamento dos pacientes vítimas de AVC;
h) patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e

processos  que  atendam  às  necessidades  dos  pacientes,  podendo  produzi-los,
importá-los  e distribuí-los,  diretamente ou por intermédio de terceiros,  neste caso,
sempre sob sua supervisão,  e podendo comercializá-los,  desde que tenham seus
números de registro junto à Anvisa e aos órgãos de vigilância sanitária  em níveis
estadual e municipal;

i)  promover  e  realizar  cursos,  simpósios,  seminários,  congressos,  conferências,
palestras ou quaisquer outros eventos que abordem tema de seu interesse.
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Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.248/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Sussuarana, com sede no

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

Sussuarana, com sede no Município de Espinosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Luiz Henrique
Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Sussuarana é  uma entidade  civil  de

direito privado, sem fins lucrativos, com sede no Município de Espinosa. Composta de
87 famílias em seu quadro associativo, a associação visa conclamar os moradores de
sua área de abrangência a se unir em torno da agremiação, de modo a conferir-lhe
qualidade representativa;  promover  a busca de recursos  materiais  e  humanos  na
comunidade e fora dela para a execução das atividades de interesse comunitário;
promover  o  desenvolvimento  comunitário  por  meio  da  realização  de  obras  e
melhoramentos com recursos próprios ou obtidos por meio de doação ou empréstimo;
desenvolver ações assistenciais, diretamente ou através de instituições filantrópicas;
disponibilizar aos associados e seus dependentes atividades econômicas, culturais e
desportivas;  representar  a  comunidade  perante  entidades  e  órgãos  públicos  ou
privados que de alguma forma possam influir positivamente na comunidade e prestar-
lhe serviços sob a forma de ação comunitária, coordenando todos os programas de
desenvolvimento e assistência social.

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.
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Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região, conto com
o apoio dos nobres colegas na 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 5.249/2014
Declara de utilidade pública a Cooperação para o Desenvolvimento Educacional e

Social de Minas Gerais - Codesmig -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cooperação para o Desenvolvimento

Educacional e Social de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação: A missão da Codesmig é promover o bem-estar coletivo, a justiça e a

inserção social através de atividades assistenciais de cunho cultural e desportivo.
Ressaltamos  que  os  membros  que  compõem  sua  organização  são

comprovadamente idôneos e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, motivo

pelo qual faz jus ao título declaratório de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.250/2014
Declara de utilidade pública o Grupo Desportivo Beneficente de Neves, com sede

no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública o Grupo Desportivo Beneficente de

Neves, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
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Dinis Pinheiro
Justificação: A missão do Grupo Desportivo Beneficente de Neves é promover o

bem-estar coletivo, a justiça e a inserção social através de atividades assistenciais de
cunho cultural e desportivo.

Ressaltamos  que  os  membros  que  compõem  sua  organização  são
comprovadamente idôneos e não são remunerados pelo exercício de suas funções.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, motivo
pelo qual faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.251/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Comunicação

Sociocultural de Bocaiuva - Aconsol -, com sede no Município de Bocaiuva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Comunicação  Sociocultural  de  Bocaiuva  -  Aconsol  -,  com  sede  no  Município  de
Bocaiuva.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Almir Paraca
Justificação: A Associação Comunitária de Comunicação Sociocultural de Bocaiuva

tem  por  finalidade  defender  o  processo  de  cidadania,  promover  atividades
educacionais e culturais, incentivar a participação, a organização e a solidariedade e
divulgar  resultados  de  pesquisas,  estudos,  experiências  educativas  e  avaliações.
Também divulga e promove suas atividades e finalidades através da constituição de
órgãos de imprensa de radiodifusão, de telefonia e de informática.

Diante dessas considerações esperamos contar com o apoio dos nobres pares para
a  aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declarar  a  entidade  de  utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.252/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Arinense  de  Apoio  ao  Paciente  com

Câncer - Abac -, com sede no Município de Arinos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Arinense de Apoio ao

Paciente com Câncer - Abac -, com sede no Município de Arinos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Dilzon Melo
Justificação: A Associação Arinense de Apoio ao Paciente com Câncer - Abac -,

fundada em 21 de março de 2010, com sede na cidade de Arinos, é uma entidade de
direito  privado,  de caráter beneficente,  sem fins  lucrativos,  com prazo de duração
indeterminado,  em  pleno  e  regular  funcionamento,  cumprindo  suas  finalidades
estatuária  e  sociais.  A  associação  promoverá  a  educação  para  a  saúde  e  o
diagnóstico precoce por meio de palestras, distribuição de informativos e campanha
de prevenção.

Tem, entre outras atividades, as seguintes finalidades: prestar apoio às pessoas
portadoras de câncer,  orientá-las  no que diz respeito  a  seus  problemas médicos,
psicológicos,  morais,  sociais,  materiais  e  jurídicos,  relacionados  com a  neoplastia
maligna, atendendo desinteressadamente a coletividade, sem distinção de qualquer
natureza.  A entidade trabalhará em cooperação com órgãos  públicos  e  entidades
privadas,  nacionais  e  internacionais,  voltadas  ao  apoio  do  paciente  com  câncer.
Presta, portanto, relevante atividade social que contribui para o progresso daquela
municipalidade.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.253/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Árbitros dos Esportes Amadores de

Uberlândia e Região - Assaure -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Árbitros dos Esportes

Amadores de Uberlândia e Região - Assaure -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação:  A Associação  de  Árbitros  dos  Esportes  Amadores  de  Uberlândia  e

Região  é  uma  associação  civil  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade
proporcionar  a  difusão,  a  interação,  a  socialização  e  a  representação  de  seus
sócios/árbitros de todos os esportes amadores.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.254/2014
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Mulatos do Samba,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato

Mulatos do Samba, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Fred Costa
Justificação: O Grêmio Recreativo Bloco Caricato Mulatos do Samba, com sede no

Município de Belo Horizonte, fundado em 2000, é uma entidade filantrópica, sem fins
lucrativos e de duração indeterminada.
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Acatando totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua
função plena e regular há mais de um ano. Tem por finalidade promover e facilitar o
desenvolvimento  folclórico  de  passistas,  sambas,  marchas,  frevos  e  outros,  nos
desfiles  e  bailes  carnavalescos  e  com  atuação  em  todo  o  território  nacional  e
internacional;  elaborar e desenvolver projetos nas áreas cultural, social,  recreativa,
esportiva, musical, educativa e de saúde, visando à integração de seus associados e
simpatizantes; dar assistência e orientação perante os órgãos dos poderes públicos,
civis e privados, em benefício dos direitos e interesses da comunidade.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade,  além  de  viabilizar  possíveis  e  futuras  parcerias  com  diversos  órgãos
públicos estaduais, garantindo a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de
lei, que acreditamos justo e importante.

- 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 5.255/2014
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Infiltrados do Santa

Tereza, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato

Infiltrados do Santa Tereza, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Fred Costa
Justificação: O Grêmio Recreativo Bloco Caricato Infiltrados do Santa Tereza, com

sede no Município de Belo Horizonte, fundado em 2009, é considerado uma entidade
filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Acatando totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua
função plena e regular há mais de um ano e tem por finalidade promover atividades
desportivas,  recreativas  e  culturais,  promover  oficinas  de  artes  e  proporcionar
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projetos de inclusão para menores carentes, paraplégicos e terceira idade, visando
cultivar e difundir o espírito de união, fraternidade e solidariedade.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade.  Além  de  viabilizar  possíveis  e  futuras  parcerias  com  diversos  órgãos
públicos estaduais, garantirá a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei, que
acreditamos justo e importante para a promoção de atividades esportivas no Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.256/2014
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo

André - Codecsan -, com sede no Município de Bonfinópolis de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Santo André - Codecsan -, com sede no Município de Bonfinópolis de
Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Dilzon Melo
Justificação:  O  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de  Santo  André  -

Codecsan  -,  fundado  em 6  de  julho  de  1997,  com  sede e  foro  no  Município  de
Bonfinópolis de Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos, com prazo de duração
indeterminado.

O Codecsan tem por  finalidades trabalhar  pelo desenvolvimento agro-  pecuário,
pela melhoria de vida e bem-estar na sua área de atuação; fazer convênios com as
entidades e órgãos governamentais, visando às melhorias de vida dos produtores,
buscar  novas  técnicas  para  aumentar  as  produções,  proteger  o  meio  ambiente,
combater a fome e a pobreza, divulgar a cultura e o esporte e integrar seus benefícios
no mercado de trabalho.

Exerce,  portanto,  um  excelente  trabalho  na  área  social,  contribuindo  para  o
progresso da municipalidade.
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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 5.257/2014
Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora Amparo e Necessidades

Deficientes e Aprendizes - Amanda -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mantenedora Amparo e

Necessidades  Deficientes  e  Aprendizes  -  Amanda  -,  com  sede  no  Município  de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação:  A Associação  Mantenedora  Amparo  e  Necessidades  Deficientes  e

Aprendizes, de Uberlândia, é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por
finalidades  a  promoção  gratuita  da  educação,  o  incentivo  ao  esporte,  a  inclusão
social, a assistência social, o voluntariado, entre outros.

A associação  estimula  ainda  a  parceria,  o  diálogo  e  a  solidariedade  entre  os
diferentes  segmentos  sociais,  em  especial  aqueles  com  atividades  que  visem  à
obtenção de benefícios para os deficientes e menores aprendizes de Uberlândia.

Considerando a importância das atividades da Associação Mantenedora Amparo e
Necessidades Deficientes e Aprendizes , contamos com o apoio dos nobres pares
desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la
de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.258/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos

- Arca -, com sede no Município de Uberlândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  a  Associação  de  Recicladores e

Catadores Autônomos - Arca -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Associação de Recicladores e Catadores Autônomos de Uberlândia

é  uma associação  civil  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidades  a  defesa,  a
preservação, a conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento
sustentável, a implantação de projetos de coleta seletiva no município. Visa ainda
organizar e integrar os catadores de materiais recicláveis ao mercado de trabalho,
elaborar e executar projetos de gestão de resíduos sólidos, promover e participar de
campanhas e projetos que objetivam o estímulo à reciclagem e a promoção da coleta
seletiva e da preservação ambiental.

Considerando  a  importância  das  atividades  da  Associação  de  Recicladores  e
Catadores Autônomos -  Arca -  de Uberlândia,  contamos com o apoio dos nobres
pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei,  que pretende
declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.259/2014
Declara de utilidade pública a Associação Civil  Coral  Voz e Vida,  com sede no

Município de Bom Despacho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil Coral Voz e Vida,

com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Dilzon Melo
Justificação: A Associação Civil Coral Voz e Vida, com sede no Município de Bom
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Despacho,  é  uma entidade de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  com prazo  de
duração indeterminado.

Tem por finalidade: promover programas e projetos socioculturais, visando à difusão
e aprendizado da música vocal e instrumental; difundir o canto coral e a música em
geral, através de apresentações, dentro e fora do país, por meio de projetos sociais
para crianças,  adolescentes, jovens, adultos  e idosos;  organizar  eventos culturais;
estimular  estudos  e  pesquisas  relativas  ao  desenvolvimento  da  música  vocal,
instrumental e formação de público, entre outras atividades.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  associação  não  fará  qualquer
discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.260/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos para Sempre, com

sede no Município de Ponto Chique.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos Para

Sempre, com sede no Município de Ponto Chique.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação:  A Associação  Comunitária  Amigos  para  Sempre,  do  Município  de

Ponto Chique, é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade a
promoção  da  prática  da  beneficência,  através  da  assistência  social  aos  mais
necessitados,  norteada  pela  vivência  cristã,  sem  distinção  de  sexo,  crença,  cor,
posição social ou nacionalidade.

A associação promove ainda o bem-estar da saúde da família,  da infância e da
velhice; habilita e reabilita pessoas portadoras de necessidades especiais através da
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qualificação, aquisição de próteses e cadeiras de rodas; incentiva as pessoas para o
trabalho, integrando-as no mercado de trabalho, entre muitas outras funções.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.261/2014
Declara de utilidade pública a Associação da Criança com Distúrbios Neurológicos -

ACDN -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Criança com Distúrbios

Neurológicos - ACDN -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Rosângela Reis
Justificação: a Associação da Criança com Distúrbios Neurológicos - ACDN -, com

sede  no  Município  de  Coronel  Fabriciano,  é  pessoa  de  direito  privado,  sem  fins
econômicos,  de  caráter  assistencial  beneficente  que  tem  por  finalidade  prestar
assistência a crianças portadoras de distúrbios neurológicos e aos seus familiares e
defender  administrativa  e  judicialmente  os  direitos  dessas  crianças  através  da
atuação nos órgãos públicos e privados, visando assegurar a todos os necessitados o
tratamento e o fornecimento de medicamentos de qualidade e com segurança. Além
disso,  promove  campanhas  educativas,  especialmente  destinadas  a  esclarecer  e
apoiar  os  acometidos  pelas  doenças  neurológicas.  A ACDN também  colabora  na
gestão de entidades congêneres e no incentivo à criação dessas entidades e participa
e promove fóruns para a discussão do tema, além de incentivar o trabalho voluntário,
assistencial  e  ações  para  a  promoção  da  segurança  alimentar,  nutricional  e
ambiental.  A documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais,  e  por  sua
importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.262/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santana do Deserto, imóvel que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santana do

Deserto o imóvel com 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado nesse município,
registrado no Livro n° 2, matrícula n° 976, do Cartório de Registro de Imóveis  da
Comarca de Matias Barbosa, em 15 de dezembro de 1980.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de centro
de referência de assistência social.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação:  O imóvel  objeto desta doação é resultado do desmembramento de

imóvel  privado  doado  ao  Estado,  conforme  expresso  no  registro  R-1-976  e
averbações AV-2-976 e AV-3-976, da certidão de registro do imóvel,  bem como no
registro R-1-977, a fls. 80 do Livro 2-D.

É  importante  ressaltar  que  o  imóvel,  que  pertence  ao  Estado,  não  está  sendo
aproveitado,  encontrando-se  em  estado  de  abandono,  podendo  servir  melhor  à
municipalidade através da construção do centro de referência de assistência social.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 8.088/2014,  do deputado Gil  Pereira, em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o jornalista Luiz Ribeiro por seu grande destaque no jornalismo
impresso nacional. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 8.089/2014,  do deputado Gil  Pereira, em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com a Loja Maçônica Operários de Salomão por seus 15 anos de
atividade. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 8.090/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  18ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência  no  dia
25/5/2014, em Alfenas.

Nº 8.091/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  23ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
Itamarandiba, que resultou na apreensão de armas de fogo, munições, motocicletas,
pássaros da fauna silvestre e materiais utilizados na pesca predatória e na prisão de
oito pessoas.

Nº 8.092/2014,  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  27/5/2014,  em  Teófilo  Otôni,  que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, drogas e pinos para embalagem
de drogas e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.093/2014,  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  25/5/2014,  em  Itabira,  em  que
impediram um assalto a um posto de combustível; 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 8.094/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares do Batalhão de Polícia Militar  Rodoviária
pela atuação na ocorrência, em 27/5/2014, em Itabirito, que resultou na apreensão de
bananas de dinamite, maçarico e pés de cabra 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 8.095/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona  pela  atuação  nas
ocorrências,  em  27/5/2014,  em  Uberaba,  que  resultaram  na  apreensão  de  dois
menores, além de drogas, quantia em dinheiro e materiais úteis ao tráfico de drogas,
e na prisão de duas pessoas.

Nº 8.096/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/5/2014, em Janaúba, que resultou
na apreensão de dois revólveres 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 8.097/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam,
pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/5/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na
apreensão de dois adolescentes, além de armas,  munições, drogas e quantia em
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. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.098/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Perdões  pelos  102  anos  de  emancipação
desse município.

Nº 8.099/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Pirapora  pelos  102  anos  de  emancipação
desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  8.100/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para a análise da qualidade da
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água  consumida  pela  comunidade  do  Município  de  Novo  Cruzeiro,  informando  o
resultado dessa análise a essa comissão.

Nº  8.101/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Copanor pedido de providências para a análise da qualidade da água
consumida pela comunidade do Município de Novo Cruzeiro, informando o resultado
dessa análise a essa comissão. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  8.102/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
pedido de providências para estudar formas de atuação cooperativa a fim de que o
Município  de  Novo  Cruzeiro  possa  auxiliar  na  construção  e  na  implantação  de
barragens de água.

Nº  8.103/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Copanor  pedido  de  providências  para  a  retomada  das  ações  de
estruturação  e  de  colocação em  funcionamento  de  novos  poços  artesianos  e  de
poços artesianos já perfurados por essa empresa no Município de Novo Cruzeiro, a
fim  de  atender  à  demanda  de  água  das  comunidades  rurais  e  dos  agricultores
familiares. (- Distribuídos à Comissão de Minas e Energia).

Nº  8.104/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais pedido de informações sobre o prazo para a construção de barragens
destinadas ao fornecimento de água em Novo Cruzeiro e os entraves à realização
dessa obra.

Nº  8.105/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Novo  Cruzeiro  pedido  de
informações  sobre  o  andamento  das  ações  e  medidas  propostas  em  relação  à
implantação do Programa Água para Todos nesse município,  bem como sobre as
relativas a esgotamento sanitário e às demandas do Conselho de Desenvolvimento
Rural Sustentável desse município encaminhadas ao Ministério Público.

Nº  8.106/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Copanor pedido de informações sobre o prazo para a
retomada das ações relativas à perfuração e ao funcionamento de poços em Novo
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Cruzeiro e sobre as razões da paralisação desse empreendimento. (- Distribuídos à
Mesa da Assembleia.)

Nº  8.107/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao IEF pedido de providências para que sejam doadas ao Consórcio
Intermunicipal  para  Recuperação  Ambiental  da  Bacia  do  Baixo  Muriaé,  Pomba  e
Carangola 20 mil mudas de plantas da flora nativa, com vistas à recomposição de
matas ciliares e nascentes. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  8.108/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
pedido de providências para a construção de barragens destinadas ao fornecimento
de água em Novo Cruzeiro.

Nº  8.109/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a suspensão
temporária da concessão de outorgas de uso de água no Estado, exceto no caso de
atividades de utilidade pública e de interesse social. (- Distribuídos à Comissão de
Minas e Energia.)

Nº  8.110/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
instalação de redutores de velocidade na Av. Deputado Antônio Lunardi, Bairro Brasil
Industrial, em frente ao nº 135.

Nº  8.111/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o
asfaltamento das Ruas José Xavier Paulo e Vicentina de Freitas, no Bairro Vila Santa
Rita. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 8.112/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência, em
27/5/2014, em São Sebastião do Paraíso, que resultou na apreensão de droga e na
prisão de quatro homens; 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.

Nº 8.113/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/5/2014, em Ibirité, que resultou na
apreensão de droga e armas de fogo e na prisão de um homem; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.114/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/5/2014,  em  Santa  Luzia,  que
resultou na apreensão de um menor, bem como de droga, arma de fogo e 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 8.115/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/5/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou  na apreensão de armas e munição 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 8.116/2014,  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 29/5/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e computador e na prisão de
duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.117/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da PMMG, pela atuação na ocorrência, em 29/5/2014, em Ribeirão das Neves, que
resultou  na  apreensão  de  arma  de  fogo  e  na  prisão  de  dois  homens;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.118/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência, em
29/5/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de droga e balança de
precisão e na prisão de quatro pessoas, entre elas o chefe do tráfico de drogas no
Aglomerado Cabana do Pai  Tomás;  e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil
pedido de providências com vistas à concessão de recompensa a esses policiais pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.119/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 204ª Cia.
do  40º  Batalhão de Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em  7/5/2014,  em
Ribeirão das Neves, que resultou na prisão de uma mulher por tentativa de homicídio
contra um recém-nascido. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.120/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretária de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre o
trecho  leste  do  Rodoanel  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  objeto  do
Procedimento de Manifestação de Interesse nº 1/2013. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.121/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Açucena pela comemoração dos 70 anos de
emancipação desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  8.122/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre o andamento
do processo de disponibilização de professor de apoio para educação especial na
Escola Estadual Israel Pinheiro, em Ituiutaba, conforme demanda apresentada na 8ª
Reunião Extraordinária dessa Comissão, nesse município.

Nº  8.123/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Trabalho  pedido  de  informações  sobre  a  possível
suspensão  da  transferência  de  recursos  às  entidades  de  assistência  social  que
atendem  pessoas  com  transtornos  do  espectro  do  autismo,  conforme  relato
apresentado na 5ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão.  (-  Distribuídos  à  Mesa da
Assembleia.)

Nº 8.124/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 31/5/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.125/2014,  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 da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/5/2014, em
Juiz de Fora, que resultou na apreensão de drogas, balança de precisão, celulares,
arma  de  fogo,  munição  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 8.126/2014,  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 da Polícia Militar e no 27º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação
na ocorrência, em 31/5/2014, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de drogas,
armas, munição 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 8.127/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/5/2014, em Araxá, que resultou na
apreensão de drogas e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.128/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 28º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/5/2014, em Riachinho, que resultou
na  apreensão  de  arma,  munição  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.
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Nº 8.129/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 14ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/5/2014,  em
Buritizeiro,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  e  munição  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 8.130/2014,  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 29/5/2014, em Tombos, que resultou
na  apreensão  de  armas  e  na  prisão  de  duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.131/2014,  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 31/5/2014, em Pará
de Minas, que resultou na apreensão de drogas, armas, quantia em dinheiro, munição
e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.132/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/6/2014, em Uberlândia, que resultou
na apreensão de drogas, armas, munição e quantia em dinheiro e na prisão de dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.133/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na ocorrência,  em  1º/6/2014,  em Campos  Altos,  que
resultou  na  apreensão  de  uma  arma,  munição,  droga,  uma  motocicleta  sem
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identificação 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.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº  8.134/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para que
seja previsto no projeto da Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2015, recurso

na ordem de 10 milhões de reais  para a ampliação da Universidade Estadual  de
Minas Gerais em São Sebastião do Paraíso. (- À Comissão de Educação.)

Nº 8.135/2014,  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/6/2014, em
Periquito,  que  resultou  na  apreensão  de  10kg  de  maconha  e  na  prisão  de  dois

homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.136/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Limeira  do  Oeste  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 8.137/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Tupaciguara pelo aniversário desse município.

Nº 8.138/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Capinópolis pelo aniversário desse município.
(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Do deputado Rômulo Veneroso em que solicita a inclusão do nome do deputado

Agostinho  Patrus  Filho  na  lista  de  subscritores  do  termo  de  adesão  à  Frente
Parlamentar Pró-Turismo.

Do  deputado  Elismar  Prado  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Mesa  da

Assembleia pedido de providências para garantir a transmissão do sinal aberto da TV
Assembleia no Município de Divinópolis. (- À Mesa da Assembleia.)
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Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Bosco.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 2 horas e 35 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Vanderlei Miranda) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência encerra a discussão, em turno único, das Indicações nºs 87, 91 e

93/2014, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões, nos termos do

art. 244 do Regimento Interno, e dos Projetos de Lei nºs 5.075 e 5.076/2014, uma vez

que permaneceram em ordem do dia por  4  reuniões,  nos termos  do art.  274 do

Regimento Interno.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, e para as extraordinárias de

amanhã, dia 4, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 32ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 30/5/2014

Presidência do Deputado Cabo Júlio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Presidente - Entrega de Placas e
de Diploma -  Palavras do Apóstolo Jota Moura Rocha -  Palavras do Presidente -
Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Cabo Júlio - Gustavo Valadares - Luzia Ferreira.

Abertura
O presidente (deputado Cabo Júlio) - 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
-  A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Comunidade Batista Shalom
Internacional.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Revmo. Sr. apóstolo Jota

Moura  Rocha,  presidente  da  Comunidade  Batista  Shalom  Internacional;  a  Exma.
Revma. Sra. bispa Sandra Mello Rocha, diretora executiva da Comunidade Batista
Shalom Internacional; e os Exmos. Revmos. Srs. bispo Edmar Rocha da Silva; bispo
Sebastião Valadares; e bispo João José Borges, respectivamente, 1º-vice-presidente,
2º-vice-presidente  e  coordenador  dos  pastores  da  Comunidade  Batista  Shalom
Internacional.

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

pelo maestro e cantor solista Ricardene Júnior.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O  locutor - Registramos e agradecemos as congratulações dos senadores Aécio

Neves  e  Zezé  Perrella,  da  defensora  pública-geral  Andréa  Abritta  e  do  deputado
federal Marcos Montes, do PSD Minas Gerais.

Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  deputado  Cabo  Júlio,  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente
Shalom a todos. Sejam muito bem-vindos. É motivo de muito orgulho recebê-los

aqui.  Quero iniciar cumprindo algumas formalidades. Cumprimento o apóstolo Jota
Moura Rocha, presidente da Comunidade Batista Shalom Internacional, que é o meu
pastor,  e  a  bispa Sandra Mello  Rocha,  diretora  executiva da Comunidade Batista
Shalom. Estou fazendo essa saudação, embora todos nós os conheçamos, porque
estamos ao vivo na TV Assembleia e entrando agora em mais de 500 cidades que
estão acompanhando esta reunião solene. Então, para nós, eles são de casa, mas
quem está assistindo pela televisão que não os conhece agora os conhecerá. Quero
cumprimentar também o bisco Edmar Rocha da Silva, nosso 1º-vice-presidente da
Comunidade  Batista  Shalom  Internacional,  o  bispo  Sebastião  Valadares,  2º-vice-
presidente da Comunidade Batista Shalom Internacional, todos os pastores, obreiros,
a juventude e membros da nossa igreja.

Já estou no meu quarto mandato parlamentar. Fui vereador, deputado federal por
dois mandatos e deputado estadual nesta Casa. Mas hoje é um dia especial, bispo.
Primeiro, porque estou homenageando a minha igreja. Segundo, porque este ato, por
mais  que  as  pessoas  talvez  não  consigam  entender  a  sua  grandeza,  tem  um
sentimento simbólico e também um sentimento espiritual. Somos a igreja do senhor
reunida no Parlamento, no lugar onde as decisões do nosso estado são tomadas. E
estamos aqui neste lugar para abençoar o Estado de Minas Gerais, para abençoar o
nosso país. Amém?

Então, estamos aqui para homenagear os 56 anos de fundação da Comunidade
Batista Shalom. Não falarei da história da igreja. Certamente o apóstolo falará sobre
isso como todos os dias fala para nós no memorial. Deixarei ele falar para quem não
a conhece. Nós de casa já conhecemos a história da nossa igreja. Ele terá também o
prazer de falar para os nossos ouvintes.
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Quero falar sobre um outro assunto. Somos da igreja. Aí ficam algumas perguntas.
Qual  é o papel  da igreja perante a sociedade? Será que a igreja é um lugar  de
ajuntamento religioso? Ou é porque nos acostumamos e toda quarta, segunda e todo
domingo  criamos  a  mania  de  ir  para  algum  lugar?  Não.  Será  que  a  igreja  está
influenciando a sociedade ou esta está sendo influenciada por aquela? Nós é quem
movemos a sociedade ou a sociedade é que está nos movendo agora? Como a igreja
se relaciona com a sociedade hoje nesta época tão moderna? Deixei aqui algumas
perguntas para que a respondamos juntos. Não poderia deixar de aproveitar a TV
Assembleia para falar para quem nos ouve do que Jesus é capaz de fazer.

Agora  esta  é  a  pergunta  mais  importante  hoje:  qual  é  o  papel  da  igreja  na
sociedade? Qual é o meu papel como cristão na sociedade? Ser cristão é ter uma
opção religiosa? Acho que não. É muito mais do que isso. O primeiro papel da igreja
na sociedade é promover um reencontro entre a sociedade, que não tem tempo para
nada,  e  Deus.  Quer  dizer,  o  nosso  primeiro  papel  é  promover  o  reencontro  da
sociedade com Deus. Vivemos numa época de telefone celular, WhatsApp,  e-mail,
Facebook, sei lá mais o quê. Agora tem um tal de Zello. Na polícia, há uma rede Zello
por meio do qual 2 mil policiais se comunicam ao mesmo tempo. Hoje não temos
tempo para nada. Hoje alguns levam a bíblia no telefone celular ou então no tablet ou
sei lá como. Portanto é uma época diferente na qual não temos tempo para nada.
Muitas vezes, em razão dessa correria para tudo, nos afastamos de Deus, não temos
tempo para ele e, às vezes, não temos tempo para a igreja.

Estive nos EUA, apóstolo, em 2002, na igreja do pastor Josemar. Pensava que, nos
EUA, por ser um país eminentemente protestante, deve ser Jesus no almoço, Jesus
no jantar, Jesus no café da manhã, Jesus à tarde e à noite. Confesso que saí de lá
frustrado. Como é um país eminentemente crente, em que o presidente da República
e os ministros são crentes, pensei que lá devia ser uma benção. Agora falo da minha
frustração porque vi  o  seguinte  quadro:  a  igreja  em que fui  era um templo  onde
funcionava uma igreja de mexicanos no sábado à noite; uma igreja de americanos no
domingo de manhã, no mesmo templo, e uma igreja de brasileiros à noite. Aliás, com
uma diferença: o povo sai no meio do culto e vai lá fora para fumar um charuto, um
cachimbo, volta e pronto. Confesso que saí meio frustrado com aquilo. Vi que é um
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país  que está  na  apostasia,  no  esfriamento  da  fé.  Os  EUA já  foram o  berço  de
grandes missionários para todo o mundo.

Aí veio o 11 de Setembro, que abalou o mundo. O povo começou a acordar, a sair
da apostasia. Como disse ao apóstolo, li o livro do pastor americano David Wilkerson:
Toca  a  trombeta  em Sião,  edição  de 1968.  Já  naquela  época,  ele  fez  um alerta
dizendo que, se a América não se voltasse ao Senhor, as torres iriam cair. Disse isso
em 1968.

Portanto o primeiro papel da sociedade é promover o reencontro dessa sociedade
sem tempo para Deus. Trabalho há 13 anos com dependentes químicos. Nas minhas
caminhadas,  já  encontrei  filho  de  crente  e  de  pastor  e  pessoas  desviadas  do
evangelho na Cracolândia, na Pedreira Padre Lopes, na Avenida Teresa Cristina. Meu
Deus!  Temos um papel  de fazer  essas pessoas se reconciliarem e voltarem para
igreja. Esse é o nosso papel.

O segundo papel é a reconciliação das famílias. Hoje assistimos à TV Bandeirantes,
à Record, à Globo e é uma época em que pai mata filho, filho mata pai, o marido
mata a mulher, a mulher mata o marido, corta o pescoço, faz isso e faz aquilo. E fico
pensando: meu Deus, numa família em que ninguém conversa com ninguém, em que
todo mundo briga com todo mundo, como a igreja está, sendo que a igreja sai da
família? Se a família vai mal, a sociedade vai mal, e a igreja também terá reflexos
disso. E aí me lembro da fé cristã, que é o motivo de estarmos aqui hoje. A fé traz a
esperança para aquela mãe que vai para a nossa oração de quarta-feira orar pelo
filho que está nas drogas; para aquela esposa que diz: “Meu marido é um cachaceiro,
um beberrão e estou aqui orando”. E a nossa fé é que transforma um drogado em um
cidadão decente, um marido alcoólatra num marido abençoado. É isso que estamos
aqui para dizer. E as pessoas do mundo não entendem quando vão lá, na segunda-
feira à noite ou no domingo pela manhã, e o cidadão de terno, com sua Bíblia no
braço, passa pela rua, e o povo diz: “Mas não era aquele traficante? Não era aquele
cachaceiro? Não era o pinguço da esquina?”. Era, mas nós, da Igreja Comunidade
Batista Shalon Internacional, temos uma boa notícia: a igreja, por intermédio de Jesus
Cristo, tem resposta para esses problemas. A igreja tem resposta porque faz algo que
a Assembleia Legislativa não pode fazer. Ela faz algo que o presidente da República
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não pode fazer. A igreja faz algo que o governador de Estado ou o homem mais rico
do mundo não pode fazer.

Certa vez fui visitar um senhor que tinha um filho de mais ou menos 16 anos de
idade, um moço muito rico que morava no Bairro Concórdia e dizia: “Pastor, meu filho
tem que ficar literalmente algemado na cama. Quando tiramos a algema, ele vem
correndo, pega o que tem em casa, pega o liquidificador,  pega qualquer coisa de
valor, pula - eles moravam no primeiro andar - e vai na boca e troca tudo por crack e
volta só de sunga. E com todo o dinheiro que tenho, não consegui salvar o meu filho”.
E eu disse: Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas às vezes não pode mudar a
vida de  outras  pessoas.  E conheço pessoas que não têm dinheiro  nenhum, mas
tiveram suas vidas mudadas pelo poder que há no nome de Jesus. Esse é o papel da
igreja e o papel do evangelho.

E temos uma boa nova para dizer: a igreja, por intermédio de Jesus, tem resposta
para esses problemas.  O Apóstolo Paulo escreveu aos coríntios  em sua segunda
carta, no Capítulo 5, Versículo 17 a 19, que passo a ler: “Assim que, se alguém está
em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já se passaram; eis que tudo se fez novo.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e
nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando
consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da
reconciliação”.

O papel da igreja é muito importante porque proporciona para as pessoas, por meio
da fé, um grau de solução. Fui para a igreja, estou cheio de problemas, eu orei, eu
coloquei nas mãos do Senhor, então eu vou descansar porque agora está nas mãos
daquele que pode resolver.

O terceiro papel da igreja e talvez um dos mais importantes: pregar o evangelho da
salvação. O evangelho de Marcos, em seu Capítulo 16, dos versículos 15 a 18, que
conhecemos, traz o grande comissionamento da igreja: “E disse-lhes: Ide por todo
mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas
quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu
nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas”. Talvez isso nunca tenha sido
falado na tribuna desta Casa. “Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa
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mortífera,  não lhes  farás  dano algum, e  porão as mãos sobre  os  enfermos e  os
curarão”.

Essa palavra, esse comissionamento, essa promessa está sobre mim e está sobre
você nesta noite. Porque somos a igreja do Senhor, e a igreja não pode se calar. Um
pesquisador  cristão  chamado  David  Barrett  dizia  o  seguinte,  para  você  cair  da
cadeira: “Uma pessoa morre a cada segundo no mundo sem conhecer a Jesus”.

Dói ouvir isso. Em um segundo, enquanto estou falando aqui, talvez cinco, seis, dez
pessoas estejam morrendo. Repito, uma pessoa, a cada segundo, morre no mundo
sem conhecer Jesus; morrem cerca 31.100.000 por ano, o que dá uma média de
85.205 pessoas por dia que morrem sem conhecer Jesus; 3.550 pessoas morrem por
hora sem conhecer Jesus; 59 pessoas morrem por minuto sem conhecer Jesus; ou,
em média, morre uma pessoa a cada segundo sem ter ouvido sequer falar do nome
de Jesus. Esse é um dado real.  Temos que abrir a nossa boca em todo mundo e
participar desse comissionamento; dizer que Deus tem o poder de mudar a vida de
uma pessoa, de uma comunidade e até de uma nação.

Repito  o  que  já  disse  na  nossa  igreja,  para  que  as  pessoas  que  assistem  à
televisão possam ouvir: a história do Haiti, um país na América Central, com quase 10
milhões de habitantes; um país praticante do vodu e da feitiçaria que foi atingido em
2010 por um terremoto da magnitude de 7° na escala Richter, que vai de 1º a 9º, ou
seja, ele acabou com o país, destruiu tudo, quebrou tudo, deixou 222.750 mortos,
prejuízos de US$7.700.000.000,00, 869 desaparecidos, 300 mil feridos e 1.500.000
desabrigados. Além disso, 1.300.000 pessoas tiveram que se alojar em albergues,
escolas, tendas, enfim, nos mais diversos locais, e quase outro milhão de pessoas
teve  que  se  deslocar  para  outro  país.  Várias  casas,  escolas,  construções  foram
destruídas, até o palácio presidencial e os principais prédios do governo.

O presidente do Haiti, país eminentemente do vodu e da feitiçaria, reuniu todos os
pastores no palácio presidencial e convocou a nação haitiana para três dias de jejum
e oração, no dia 12/2/2010. Ele cancelou o carnaval e disse: “Nós precisamos orar
porque só Deus tem o poder de mudar a história deste país”. E, meu irmão e minha
irmã, 1 milhão de haitianos atendeu a esse apelo do presidente, 1 milhão de crentes.
Ao nascer do sol do dia 12 - e me arrepio ao dizer isso -, na capital Porto Príncipe, 1
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milhão  de  pessoas  estava  de  mãos  levantadas  clamando  a  Deus  para  mudar  a
história  daquele país.  Eram 2 milhões de mãos levantadas dizendo:  “Senhor, não
podemos mudar a história do nosso país, que é do vodu, de feiticeiros, mas Tu és
Deus no céu e na terra e pode mudar essa história”. Era 1 milhão de pessoas, de
mãos levantadas, clamando a Deus no meio dos escombros do palácio presidencial.
Os haitianos estavam pedindo perdão a Deus e pedindo que Deus sarasse aquela
nação.

No primeiro dia, o primeiro-ministro foi até lá representar o país, mas não conseguiu
falar  nada,  chorou o tempo todo.  Ele só chorava;  foi  embora e voltou trazendo o
presidente do país, que chorou, ajoelhou-se, e os pastores colocaram a mão em sua
cabeça e oraram por ele, que chorou mais ainda. Assim, uma nação se dobrou ao
Senhor; foram 3 mil  conversões confirmadas nesses dias - para vocês caírem da
cadeira -, sendo 101 lideres vodu. Eles chegaram à conclusão de que só entregando
a vida a Jesus poderiam mudar sua vida e a história de seu país. O céu se abriu
sobre o Haiti, e o Espirito Santo se derramou sobre aquela nação e mudou a história
daquele povo.

No 2° Livro das Crônicas, 7:14-15, está um texto que conhecemos e diz: “E se o
meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os
seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos
os meus ouvidos à oração deste lugar”.

Estamos aqui numa reunião solene, numa casa política, na Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, mas também estamos aqui em um ato profético, em um
ato espiritual, para declarar que Minas Gerais e o Brasil são do Senhor Jesus. Nós
somos a igreja. Que sobre nosso país não valem encantamentos. Que sobre esta
terra está a benção do Senhor.

E para terminar, o quarto papel da igreja. Participar como cidadãos dos céus, mas
também como cidadãos na terra da busca das soluções para nossa comunidade, e às
vezes  até mais  do que isso,  na  luta  para que não destruam a  nossa sociedade.
Vivemos isso em nossa igreja na região do Barreiro, quando chegou para a direção
da igreja a notícia de que corríamos o risco de perder o terreno da nossa catedral. O
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apóstolo ficou desesperado, todo o mundo ficou desesperado. Fomos ao secretário
do prefeito, fizemos uma reunião, o pastor Luciano se movimentou, fizemos o jornal e
dissemos:  “Somos  cidadãos  do  céu,  sim,  mas  também  queremos  participar  das
decisões da nossa comunidade. A igreja tem uma palavra a dizer. A igreja não tem só
opinião, tem também convicções, e a convicção da igreja é sólida. A Igreja não pode
ficar calada enquanto assiste ao desmoronar dos valores do indivíduo e das famílias
em si mesmos".

Eu era deputado federal quando estava no Congresso Nacional e o texto original do
Estatuto das Cidades dizia o seguinte: "Para se abrir uma nova igreja, vai ser preciso
pegar a assinatura de metade mais um de todas as pessoas do bairro para autorizar".
Sabem quando teríamos uma nova igreja? Nunca. Ninguém reclama que o forró da
esquina está atrapalhando as pessoas a dormir, mas reclama da igreja que passou 5
minutos do horário.  A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta tem uma
dimensão muito maior, daquele que usa as pessoas contra a igreja. Ninguém reclama
se na vizinhança tem um forró que dura a noite inteira, até 6 horas da manhã, sexta,
sábado, domingo e feriado, mas muitas vezes, se a igreja não tem uma preparação
acústica, às 9h5min reclamam que o culto ainda não acabou. Esse era o projeto, e
uma bancada de pastores e irmãos mudou esse texto.

Por que ainda não somos obrigados a fazer um casamento que não queremos na
nossa  igreja?  Por  que  a  lei  não  muda.  Nós  não  deixamos  mudar.  Podem  tentar
interpretar a justiça, mas nós não, porque a igreja também tem opinião a dar. A igreja
tem de elevar a sua voz e gritar de todas as formas suas convicções.

E aqui eu termino dizendo: não queremos, enquanto igreja, ser lembrados somente
nas campanhas eleitorais,  queremos, sim, que as opiniões e convicções da igreja
sejam levadas em conta na hora de fazer as leis de nosso município, estado ou país.
Nós somos crentes, somos cidadãos, somos a igreja, e a igreja faz diferença onde ela
está. A Igreja Shalom tem feito diferença durante 56 anos. É muito tempo, é muita
luta. Eu não queria estar na pele do senhor, Apóstolo. É muita luta estar à frente de
um ministério durante tantos anos. É muito ataque. Por isso nós, enquanto ovelhas,
temos  que  orar  pelos  nossos  líderes.  Eles  compram  a  nossa  briga  no  mundo
espiritual, e nós compramos a briga das nossas ovelhas. Por isso temos que adotá-
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los, cuidar deles, orar por eles, entendê-los. Às vezes o estresse, a correria, a falta de
tempo, porque a luta deles é muito grande... É uma luta maior ainda porque cuidar de
pastor dá um trabalho! Se cuidar de ovelha dá trabalho, imagine cuidar de pastor!

Terminando,  quero dar os  parabéns à Comunidade Batista Shalom Internacional
pelos  56 anos.  Parabéns ao apóstolo Jota Moura,  aos bispos,  pastores,  obreiros,
membros,  juventude,  levitas,  todos  que  participam  ou  participaram.  Nós,  igreja,
cremos que Jesus é o salvador de nossa vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo
o louvor, toda a adoração. Deus abençoe. Muito obrigado.

Entrega de Placas e de Diploma
O locutor - Neste instante, o deputado Cabo Júlio, representando o deputado Dinis

Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega  ao  presidente  da
Comunidade  Batista  Shalom  Internacional,  apóstolo  Jota  Moura  Rocha,  de  placa
alusiva  a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes  dizeres:
“Pioneira  em  inúmeras  ações  voltadas  à  divulgação  e  ao  cultivo  da  fé  cristã,  a
Comunidade Batista Shalom Internacional cumpre valoroso papel na propagação da
paz e dos princípios evangélicos, compartilhando solidariedade, respeito e amor ao
próximo. Reconhecendo o valor da Comunidade Batista Shalom Internacional para o
Estado,  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  dedica  a  ela  justa
homenagem,  por  ocasião  do  transcurso  do  aniversário  de  56  anos  de  seu
estabelecimento”.

O presidente  -  Convido  o apóstolo  Jota Moura  para,  em nome da Comunidade
Batista  Shalom  Internacional,  receber  esta  singela  homenagem  da  Assembleia
Legislativa e da nossa equipe.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Ato contínuo, o deputado Cabo Júlio fará a entrega de uma placa e de

um diploma ao apóstolo Jota Moura Rocha, pelo importante trabalho desenvolvido
junto à Comunidade Batista Shalom Internacional.

- Procede-se à entrega da placa e do diploma.
Palavras do Apóstolo Jota Moura Rocha

Aleluia. Shalom para todos em nome do Senhor. Olhem para cima e vão ver muita
gente nossa,  não sei  se vão conseguir  ver  direito.  Como houve um problema de
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engarrafamento no trânsito, muitas pessoas estão chegando um pouco mais tarde.
Todos são bem-vindos. É uma alegria estar com vocês nesta noite. Toda a glória e
toda a honra pertencem a Jesus. Reparto essas homenagens com todos vocês, em
nome do Senhor.

Deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem,
representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do
Estado  de  Minas  Gerais;  bispa  Sandra  Mello  Rocha,  diretora  executiva  da
Comunidade  Batista  Shalom  Internacional;  bispo  Edmar  Rocha  da  Silva,  1º-vice-
presidente  da  Comunidade  Batista  Shalom  Internacional.  Se  quiserem,  podem
aplaudi-los.

Cumprimento  também  o  bispo  Sebastião  Valadares,  2º  vice-presidente  da
Comunidade Batista Shalom Internacional;  o  bispo José Borges,  coordenador  dos
pastores e as demais autoridades presentes.

Amados líderes,  pastores  e  pastoras,  obreiros  em geral,  para  nós,  esta  noite é
muito especial, como bem sublinhou o nosso companheiro, irmão e amigo deputado
Cabo  Júlio,  que  também  é  pastor  da  nossa  comunidade,  da  equipe  da  CBSI
Memorial. Nesta noite vamos rememorar um pouco a saga histórica da CBSI.

Escrevemos um texto, pois essa é uma história sobre a qual nos debruçamos, com
muita alegria e com muita emoção. É uma história que envolveu praticamente quase
toda a nossa vida na caminhada cristã e no ministério. Desses 56 anos de história da
Comunidade Batista Shalom, 41 anos, pela graça e misericórdia do Senhor, tenho
caminhado com vocês. Claro que não foi de forma contínua durante esses 41 anos,
pois  estive  fora  do  País  por  18  anos,  mas  laborando  em  campo  missionário  da
mesma igreja e do mesmo ministério.

É importante fazermos uma retrospectiva da história para podermos saber como
tudo isso começou. Como essa comunidade começou? Dizemos que tudo começou
com a vinda da missionária Rosalle Mills Appleby, de saudosa memória. Ela era uma
missionária batista americana que veio para o Brasil e implementou o movimento de
renovação  espiritual  entre  os  batistas  históricos  e  as  demais  denominações
evangélicas históricas. Na década de 1960, ela passou a residir em Belo Horizonte.
Ela chegou aqui com 22 anos de idade. Era casada e engravidou logo que chegou ao
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País. Ela perdeu o esposo em um dia e ganhou o seu único filho no outro. Depois
disso  fez  um  propósito  de  se  consagrar  e  se  dedicar  inteiramente  à  causa  do
evangelho. Era uma mulher fantástica e decidiu não se casar mais. Ela se casou com
a obra e fez da proclamação do evangelho a razão da sua própria existência. Em seu
coração,  ela  fez  um  voto  de  completar  a  missão  que  iniciara  com  seu  esposo:
trabalharia por si e por ele. E foi isso que ela fez por toda a sua vida.

Vou fazer uma nota à parte. Vamos ter o privilégio, no segundo semestre desse
ano,  de  publicar  a  primeira  e  mais  completa  biografia  sobre  essa  pioneira  do
evangelho  em  Minas  Gerais.  Preparem-se,  pois  nossa  editora  lançará  a  saga
histórica da missionária Rosalle Mills Appleby.

Meus  amados,  essa mulher,  fez  um  trabalho  incansável  de  despertar  espiritual,
chamando  o  povo  de  Deus,  a  começar  dos  batistas.  Ela  pedia  um  avivamento
espiritual  para  as  igrejas  históricas  do  Brasil.  Usava  aquele  texto  conhecido,  II
Crônica 7:14, como bordão da sua campanha: “Se meu povo que se chama pelo meu
nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei
dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra”. Ela desafiava o povo a
fazer grupos de oração contínua, não só nos templos, mas também nas casas, nas
fábricas, nos locais de trabalho, enfim, onde as pessoas estivessem orando por um
avivamento espiritual.  Ela se tornou a apóstola do avivamento espiritual no Brasil,
sem dúvida. Além disso, continuava levando o evangelho pessoalmente. Só em Belo
Horizonte, ela plantou sete igrejas batistas; entre elas, a nossa, que foi a caçulinha.

Segundo  aqueles  que  conviveram  com  ela  quando  fundou  a  Igreja  Batista  do
Barreiro,  nossa  atual  Comunidade  Batista  Shalom  Internacional,  diariamente  ela
evangelizava de casa em casa,  geralmente acompanhada de mais  uma senhora,
revezando-se naquela equipe pequena que a acompanhava. Na sua bolsa, ela levava
a Bíblia, folhetos e duas bananas, sendo uma para o almoço e outra para a janta. É
assim  que ela  fazia  o  seu trabalho,  batendo  de porta  em  porta,  levando folheto,
oferecendo oração e convidando as pessoas para a reunião da igreja. Foi assim que
a nossa igreja nasceu, para a glória e a honra do nome santo do Senhor. Essa igreja
é  a  pioneira  na  região  do  Barreiro,  que  na  época  era  considerado  um  cantão
esquecido na grande Belo Horizonte. Foi ali que ela plantou essa igreja, que hoje é a



275
____________________________________________________________________________

mãe direta e indireta de todas as igrejas batistas da região. O evangelho continua
crescendo  e  se  multiplicando  através  de  vidas  que  se  entregam  a  Jesus,
confessando-o como seu Senhor e Salvador.

A  nossa  igreja  foi  plantada  inicialmente  como  Igreja  Batista  do  Barreiro  em
6/6/1958, a primeira igreja evangélica na região. Em 31/12/1990 foi transformada em
Comunidade  Batista  Shalom  Internacional,  chamada  carinhosamente  de  CBSI,
transformada em federação de igrejas batistas da unidade, igreja apostólica, com os
propósitos no reino. Nossa sede geral está em Belo Horizonte, mais propriamente no
Barreiro, mas se estende missiologicamente por outros Estados brasileiros e outros
países, como os Estados Unido, em Boston, Massachusetts; a Bolívia, em Santa Cruz
de La Sierra; a África e a Europa. Estamos completando 56 anos de fundação em
2014,  sendo 41 sob a presidência do apóstolo Jota Moura.  Realizamos ministério
frutífero e abençoado pela graça de Deus.

Quem conheceu a querida missionária Rosalee pessoalmente pode testemunhar
que ela tinha consagração, fé e abnegação a toda prova, trabalhava dia e noite com
obstinação e coragem, tendo a firme missão do reino de Deus se estabelecendo pela
pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo. É incrível como ela centrava a
sua  vida  na  pessoa  do  Espírito  Santo.  Desde  meu  tempo  de  seminarista,  tive  o
privilégio de me corresponder com ela. Antes de partir, tive a alegria de visitá-la em
1988  na  cidade  de  Kenton,  Mississippi,  Estados  Unidos.  O  nosso  encontro  foi
maravilhoso. Nas suas cartas - tenho algumas manuscritas - ela repetia conselhos
para o pastor que deveria continuar a missão que iniciou no Brasil. Ela dizia: “Quero
orar com você antes de partir, porque creio que você continuará”. Respondi: “Com
certeza eu irei.” Os conselhos eram os seguintes: “Você precisa cuidar da sua saúde
não apenas na oração e na fé, mas tomando remédio e indo ao médico, porque a
medicina é de Deus. A sua principal saúde é a espiritual, por isso você depende do
Espírito Santo. Seja batizado e cheio do Espírito Santo. Encha-se Dele todos os dias.
Se você ficar vazio do Espírito Santo, terá a pior derrota, porque o espaço que fica
vazio é ocupado pelos demônios”.

Ela dava sempre esse conselho. Ela dizia, um terceiro conselho muito importante:
“Pregue sempre sobre o Espírito Santo e edifique os crentes da igreja, mostrando-
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lhes que o Espírito Santo é o sucessor de Jesus Cristo”. E ele é aquele que não
apenas está conosco como Jesus esteve com os apóstolos lá no primeiro século.
Mas o Espírito Santo foi mandado para estar em nós, habitar em nós, é o nosso
companheiro de jornada, é aquele que vai nos apresentar a Deus no dia final. Então,
procure levar os crentes a ter uma intimidade não apenas com a doutrina do Espírito
Santo, mas uma intimidade relacional com a pessoa do Espírito Santo.

Outra  coisa  que  ela  dizia  ser  muito  importante,  ligada  ao  Espírito  Santo:  “Não
apenas pregue, mas crie um seminário que esteja centralizado no Espírito Santo”. Ela
me  mandou  um  currículo  do  seminário.  Ainda  não  pude  executá-lo  todo,  mas
pretendo  implantar  esse currículo  da  missionária.  É  um  seminário  especial  sobre
Espírito  Santo.  Tudo  sobre  Espírito  Santo.  Ela  fez  uma  lista  de  16  disciplinas
relacionadas com o tema e pretendo executá-la um dia com a graça do Senhor.

Então,  meus  amados,  passando  adiante,  ela  dizia  que  finalmente  eu  tinha  de
entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. É ele que convence do pecado. É
ele que capacita o crente para dar um testemunho eficiente. É ele que glorifica a
Cristo.  E  Ele  disse:  “Você  quer  acabar  com  a  carnalidade  da  igreja?  Desafie  os
crentes a serem cheios do Espírito Santo e guiados por Ele”. Na verdade, quando as
pessoas começam a disputar  posições  na  igreja  é  porque estão  na  carne,  estão
vazias do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai buscar glória
pessoal, autopromoção, mas vai glorificar a Jesus Cristo. O Espírito Santo na vida
humana glorifica Cristo e somente Cristo. Precisamos rever a nossa vida à luz dessa
verdade simples e profunda da missionária Rosalee.

Vou deixar a pregação dessa parte com o livro que vai ser publicado. Vocês vão ver
quanta coisa importante está ali. Quero continuar um pouquinho da nossa história da
CBSI. Olhem bem, entendemos que essa missionária não tinha apenas a visão de
uma igreja local, mas a visão do Brasil e das nações. Por isso ela pensava em uma
igreja  que  fosse  plataforma  de  lançamento  missionário  de  inúmeros  obreiros,
treinados  pela  igreja  para  alcançar  as  nações,  para  invadi-las  como  um  grande
exército levando a palavra que transforma, a palavra que tem poder, a palavra que
liberta, a palavra que cura, a palavra que abençoa, a palavra que muda o destino da
vida humana, a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor!
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Ela anteviu o Brasil como o maior celeiro missionário do mundo, quando disse que
havia dentro de si uma sensação de que Deus estava preparando o Brasil para uma
posição notável  na evangelização do mundo,  para um trabalho muito especial  no
plano  divino  dos  últimos  tempos.  Os  tempos  históricos  da  nossa  inestimável
fundadora nos emocionam e estimulam a prosseguir no ideal de uma grande obra
pelo reino de Deus.

Então,  chega lá  da  cidade de Aimorés,  o  pastor  Jota  Moura,  doente,  estafado,
depois de três anos de pastoreiro em uma igreja, onde plantou outras igrejas. Ele
tinha um programa de rádio diário e fazia conferências pelo Brasil inteiro. Vim fazer
tratamento de saúde em Belo Horizonte e, então, naquele período, fui visitar a igreja
do Barreiro que,  antes  era muito  exuberante,  muito avivada,  cheia  de  jovens.  Ao
chegar ali,  assustei-me, ao ver  a igreja vazia,  os bancos vazios,  o pastor  triste e
abatido. De repente, ele disse que estava orando naquela madrugada e pedindo ao
Senhor,  dizendo  que  o  primeiro  pastor  que  viesse  à  nossa  igreja,  passaria  o
pastorado a ele.

Ele me chamou no gabinete depois da reunião do culto e disse: “Você é a resposta
da minha oração. Prepare-se, porque, a partir de hoje, estou passando a igreja para
você”. Perguntei: “Mas como? Estou aqui para fazer tratamento de saúde, não vim
para pastorear, não posso nem pastorear, estou passando mal”. Ele disse: “Não tem
conversa. Você assume a igreja”. O certo é que, no domingo à tarde - e isso foi no
domingo  pela  manhã  -,  ele  foi  ainda  me visitar  na  minha  casa,  onde  eu  estava
hospedado, e, não me encontrando, deixou um bilhete. “Assuma a igreja hoje à noite
porque eu estou viajando”. Falei: “Meu Deus, agora estou apurado”. Orei e pedi a
Deus:  “Senhor,  se  isso  que ele  está  dizendo é  verdade,  quero  hoje  à  noite  pelo
menos  sete  vidas,  entregando  a  vida  para  Jesus,  naquela  igreja”.  Preparei  uma
mensagem e me lembro disso como se fosse hoje. Falei:  “Será que a igreja terá
visitante?”. Quando foi à noite, chegando ali, preguei a mensagem e fiz o apelo, e 15
pessoas  entregaram  a  vida  para  Jesus.  Foi  assim  que começou.  Dali  por  diante
continuei por mais três meses liderando a igreja sem ser seu pastor e o resultado é
que, em 1º/12/1973, houve uma posse depois de uma assembleia e o pastorado foi
transferido a mim. A então igreja batista do Barreiro posteriormente foi transformada
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na Comunidade Batista Shalom Internacional e ali nós recebemos aquele cajado e
começamos a sonhar com o que Deus poderia fazer. A missionária Rosalee continuou
sendo minha mentora e minha conselheira mesmo de longe, pois na época ainda
vivia nos Estados Unidos.

Pastoreamos  essa igreja  diretamente  por  25  anos antes  de  ir  para  os  Estados
Unidos,  empreendendo  uma  ação  pastoral  que  primou  por  uma  nova  dimensão
eclesiástica, porque isso já vinha desde o tempo de seminarista no Steb, o primeiro
seminário que cursei em Venda Nova, o Seminário Teológico Evangélico do Brasil.
Sofria  dentro  de  mim  uma  pressão  muito  grande  de  certas  verdades  bíblicas
conhecidas, porém negligenciadas. Entretanto, agora elas saltavam aos meus olhos e
eu estava refletindo também a insatisfação crescente que se tornara generalizada,
particularmente entre a nova geração de obreiros renovados. Havia uma pergunta no
ar: para onde caminham as igrejas de renovação espiritual? Essa era a pergunta que
surgia de todas as partes.

As  respostas  eram  várias,  destacando-se,  primeiro,  os  que  defendiam  o
continuísmo, dando a impressão de que tudo estava bem, bastando manter o marca-
passo das igrejas com chavões e táticas de outrora ou, no máximo, copiar modelos e
métodos  de  outros  movimentos,  especialmente  "importados".  Em  segundo  lugar,
havia os que apontavam o retornismo como solução natural, bastando que as igrejas
renovadas  da  Convenção  Batista  Nacional  voltassem  aos  velhos  métodos  e  às
organizações da Convenção Batista Brasileira, acrescentando apenas o batismo no
Espírito  Santo  e  os  dons  espirituais.  Em  terceiro  lugar,  havia  os  valentes  que
propunham o reformismo não da doutrina, mas das estruturas da igreja, das velhas
estruturas e dos ultrapassados métodos eclesiásticos. Jesus já  havia dito que,  se
colocarmos um vinho novo em odres velhos, não apenas o vinho se desperdiça, mas
os odres arrebentam-se. Então vinho novo coloca-se em odres novos.

Não bastava receber o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, o renovo do
espírito, se não havia estruturas eficientes para receber esse novo mover do Senhor
no meio do seu povo. Então o que acontece? Já havíamos recebido o vinho novo, o
derramar do Espírito Santo. Entretanto, os odres ainda eram velhos, uma eclesiologia
com estruturas e métodos tradicionais ou que simplesmente, na maioria das igrejas,
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não existiam. Reinava desorientação total geradora de crises. Urgia uma tomada de
posição corajosa, mas que estivesse comprometida com a verdade de Deus, revelada
na  sua  santa  palavra,  a  Bíblia.  Os  reformadores  do  século  XVI  diziam:  "Igreja
reformada sempre se reformando". Nós parafraseamos: "Igreja renovada sempre se
renovando".  O  Espírito  Santo  de  Deus  levou-nos  à  busca  do  modelo
neotestamentário de igreja.

Assim,  começamos  a  descobrir  algumas  verdades,  as  quais  quero  pontuar
rapidamente, que se tornam mais do que nunca as bases estruturais desse ministério.

Em primeiro lugar, descobrimos que a igreja bíblica, a igreja neotestamentária, é
uma igreja pactuada com base na nova aliança. E essa nova aliança já havia sido
profetizada  pelos  profetas  do  Antigo  Testamento.  Citando  apenas  um  texto  de
Jeremias 31: 31 e 34, o Senhor dizia: “Eis que aqui vêm dias, diz o Senhor, em que
firmarei nova aliança” - novo pacto - “com a casa de Israel (…) esta é a aliança que
firmarei:  na  mente  lhes  imprimirei  as  minhas  leis,  também  no  coração  lhas
inscreverei”.

Acreditamos que o nosso Deus, ao decretar o surgimento da Comunidade Batista
Shalom  Internacional,  honrou-nos  com  o  alto  privilégio  de  poder  demonstrar  ao
mundo cristão que a fraternidade e a unidade dos seus filhos independem de política
religiosa ou de tratados humanos. Há algo maior e mais sólido que nos mantém e nos
manterá unidos para implantação do reino de Deus na Terra. Nascemos para crescer
e nos multiplicar como igreja da nova aliança.

O Senhor diz lá em Jeremias 32: 38-41: “Eles serão o meu povo, e eu serei o seu
Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os
dias, para o seu bem e o bem de seus filhos”. Ou seja, de geração em geração. “Farei
com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem; e porei o
meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por
causa deles e lhes farei bem; plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu
coração e  de  toda a minha alma.”  Meus irmãos,  como buscamos  o  cumprimento
desta palavra na vida dessa igreja. E é nesse afã que prosseguimos proclamando
esse Evangelho que nos une, não apenas por outros interesses, mas, sobretudo, pela
nova aliança que foi selada com o sangue da cruz do nosso Senhor Jesus, lá no
Calvário, há dois mil anos.
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Em segundo lugar, meus irmãos, a outra coluna que fundamenta a ação e a vida
dessa igreja é que a igreja da Bíblia, a igreja do Novo Testamento, pactuou, aliançou-
se em viver e proclamar o evangelho do reino de Deus. Então, em 1: 15 temos Jesus
proclamando: “O tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado; arrependei-vos e
crede no evangelho”. Alguém divino e maravilhoso, o Espírito Santo, uniu nosso povo
e igrejas  numa aliança séria  diante  do  Deus  eterno,  uma vez divorciados  de  um
sistema religioso que não correspondia aos sonhos e aos desejos de Deus. Nossa
igreja, nossa irmandade se reuniu em torno de uma mesma mesa, comeu de um
mesmo pão, bebeu de um mesmo cálice e fez do pacto ou da aliança de Rute com
Noemi sua canção nupcial que jamais deverá ser esquecida. Ruth 1: 16. Veja o que
ela dizia: “Não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer
que tu fores, irei eu; e onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é
o meu povo, o teu Deus é o meu Deus”.

Como resultado desse pacto-aliança, as bênçãos do Senhor começaram a chegar
através de centenas de pessoas convertidas e de novas igrejas filhas, nascidas para
se multiplicarem, promovendo o reino de Deus e proclamando a glória do Senhor
Jesus Cristo. Todas na unidade do espírito e da fé, ostentando o mesmo nome de
família Comunidade Batista Shalom Internacional, também chamada carinhosamente
CB Shalom ou CBSI. “A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e
Samaria.” Atos 9: 31.

Há  um  terceiro  pilar  muito  importante  dessa  construção.  A  igreja  do  Novo
Testamento, que buscamos e sonhamos ser, pactuou e se aliançou em ser uma só
igreja, ainda que se multiplicando em várias localidades. Em 17:21, temos a oração
sacerdotal do Mestre amado, que diz:  “Para que todos sejam um, a fim de que o
mundo creia que Tu me enviaste”. Um dos maiores contrapontos da evangelização do
povo  de  Deus,  chamado  igreja  evangélica,  é  exatamente  a  famosa  desunião
evangélica, que não é algo escondido, enrustido, mas patente. Buscamos parceiros,
mas temos adversários. Buscamos cooperadores, mas temos competidores. É como
se a ideologia do mundo estivesse dentro da própria igreja. Isso é algo estranho à
igreja do Novo Testamento.

A Comunidade Batista Shalom Internacional, quando ainda era composta apenas
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da  sede,  com algumas  poucas  missões  na  cidade  de Belo  Horizonte,  em Minas
Gerais, inicialmente votou o Pacto de Unidade CBSI, fundindo-se numa só igreja, em
flagrante  inovação  com  a  eclesiologia  batista  tradicional.  Como foi  possível  fazer
isso? O Espírito Santo levou-nos a uma experiência até então olvidada pela maioria
do  povo  de  Deus:  a  experiência  de  união  por  pacto  ou  aliança,  concerto  ou
testamento. A palavra "pacto" e seus correlatos não aparecem sequer nos índices dos
manuais  de  eclesiologia  das  denominações  evangélicas.  É  estranho  que  tantos
cristãos  subestimem  uma  palavra  que  Deus  enfatiza  com  tanta  insistência  na
Escritura Sagrada, que é composta do antigo pacto e do novo pacto; antiga aliança e
nova aliança. Todo o relacionamento de Deus com os seres humanos é na base do
pacto ou aliança. É importante entendermos que toda e qualquer união que não seja
fundada num pacto diante de Deus tende a fracassar. Quando temos o privilégio de
entender que o nosso Deus é Deus de pacto, Deus de aliança, por isso é também
Deus de promessas... No entanto, não temos de olhar apenas as promessas, mas a
aliança,  que é  o  nosso compromisso com ele.  As promessas  são consequências
daqueles que honram a aliança no seu dia  a  dia com Deus.  Veja o que está na
palavra do Senhor. Há um texto para nos lembrar. O Senhor está dizendo: "Porque tu
és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe
fosses o seu povo próprio,  de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor te
escolheu não porque eras grande. Mesmo pequeno, tu fostes eleito para ser povo de
Deus”. A Comunidade Batista Shalom Internacional,  chamada também de CBSI, é
aquela igreja que pretende continuar  essa visão dentro  daquilo  que está  lá.  Uma
igreja de paz, de amor e unidade, baseada numa aliança séria com Deus e uns com
os outros.

Essa igreja também tem um quarto pilar - aliás, são só cinco e já estou fechando.
Pactuamos, assim como a igreja do Novo Testamento, ser uma igreja comprometida
com os propósitos do reino de Deus. Aqui estamos vivendo agora os 40 dias com
propósitos. Realmente é uma campanha mobilizadora para conscientizar biblicamente
cada  membro  desse  corpo  eclesiástico,  chamado  Comunidade  Batista  Shalom
Internacional,  a  se  comprometer  com a missão da  igreja.  Se você não abraça a
missão da igreja, sabe o que acontecerá? Satanás lhe dará uma missão que vai se
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contrapor à missão de Deus na sua vida. Então, é necessário que cada um abrace a
missão de Deus, abrace o chamado de Deus.

Deus  quer  que  não  apenas  alguns  sejam  seus  ministros,  mas  todos  fomos
chamados para ministrar ou servir, como diz Pedro, segundo o dom que ele repartiu
com cada um. Eu quero que você pense nisso. Eu tenho dons que Deus me deu e
dos quais Ele me pedirá contas. Não devo enterrá-los, devo multiplicá-los, usando-os
para promover  a palavra de Deus,  o reino de Deus e a glória  de Deus entre as
nações.

Em quinto e em último lugar, a igreja do Novo Testamento era uma igreja marcada
pela visão apostólica, uma igreja essencialmente apostólica. Só existe uma igreja no
Novo Testamento,  a igreja apostólica.  Tanto é que a  sua biografia  está  num livro
chamado Atos dos apóstolos. Não existe outra igreja no Novo Testamento, a não ser
a  igreja  apostólica.  E  o  Novo  Testamento  que  temos,  que  é  o  documento  da
revelação, na qual fundam a sua fé todos aqueles que creem no Senhor, foi escrito
pelos  apóstolos  do  Senhor,  os  continuadores  da  sua  obra.  E  é  importante
entendermos que estamos buscando conexão com esse modelo apostólico do Novo
Testamento,  especialmente  do  livro  de  Atos.  Atos  2:  42-44  diz  que  aquela  igreja
“perseverava  na  doutrina  dos  apóstolos,  na  comunhão,  no  partir  do  pão  e  nas
orações.  Em cada alma havia  temor;  e muitos  prodígios  e sinais  eram feitos  por
intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em
comum".

Que descrição maravilhosa! Que igreja encantadora! Alguém da liderança do nosso
ministério  perguntou-me:  “Ministro  Jota  Moura,  temos  algum  documento  que
assegure que a nossa igreja vá realmente cumprir isso? O que vai garantir isso? Que
algum dia não vai haver separação, não vai haver ruptura, não vai haver divisões?”.
Refleti  um pouco e respondi que temos documentos que trabalham a estrutura de
unidade da igreja, coisa estranha no meio de muitos aí. Mas quero dizer que não é
isso que garante a unidade da igreja. O que vai garantir a unidade da igreja, essa
estruturação que se fortalece pela comunhão em Cristo e uns com os outros é que
nós temos que estar alicerçados nesses valores, nessas verdades do Reino de Deus.
Se  deixarmos  que  essas  verdades  sejam  encarnadas  no  nosso  DNA,  então  a
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esperança para que essa igreja, lá do Novo Testamento, ressurja em pleno século
XXI.

Graças a Deus que isso não está acontecendo apenas conosco. No mundo inteiro,
essa  mesma  verdade,  essa  mesma  busca  está  movendo  milhares  em  todas  as
nações, porque o Senhor está preparando o seu povo para o reencontro com Ele em
glória.

Então, fechamos esta palavra, dizendo o seguinte: qual é o estilo, qual é o perfil
dessa igreja que está sendo construída? Cinquenta e seis anos de construção, dos
quais estamos trabalhando em 41. Cabo Júlio, é importante pensar nisso aqui. Não
estamos ainda com o processo acabado, estamos na caminhada.

Cito  uma  frase  de  Ibrahim  Jabur:  "Num  mundo  cada  vez  mais  global,  mais
avançado, mais integrado, ganha quem se adiantar, quem trouxer ideias novas. Se o
estilo  do  seu  empreendimento,  seja  ele  qual  for,  preconizar  parceria,  líderes  e
liderados caminham juntos e juntos trabalham para o mesmo fim".

É  isto  que  estamos  buscando.  Esse  é  basicamente  o  estilo  CB  Shalom
Internacional, comunidade apostólica de fé unida, parceira, ágil, que oferece um leque
maior de ministérios e de prestação de serviços, envolvendo todos os membros da
comunidade com propósitos no reino. Visão criativa e métodos atuais, fundamentada
e desenvolvida a partir  da revelação divina, consubstanciada na Bíblia e projetada
sobre  as  necessidades  reais  das  pessoas  e  da  sociedade  em  que  vivemos,
proclamando Jesus Cristo o Senhor e Salvador.

Em nossas reuniões de culto, adoramos com liberdade e espontaneidade, ao Deus
Triúno,  em  espírito  e  em verdade,  onde  maravilhas  e  milagres  da  fé  acontecem
sempre, sem mercadejar esses milagres, pois o objetivo do evangelho é: “de graça,
recebestes  e,  de  graça,  dai”;  não  há  barganha,  não  há  negociatas,  não  há
empreendimentos financeiros em cima disso, pois entendemos a palavra do mestre.

Continuando, primamos ainda pelo senhorio de Cristo e pelo evangelho do Reino,
que constituem o cerne de nossa mensagem; primamos pela restauração da unidade
integral  da  igreja,  com  ênfase  nos  cinco  propósitos  fundamentais:  evangelismo,
discipulado,  comunhão,  adoração  e  serviço,  o  qual  não  é  apenas  interno,  dos
membros  da  comunidade,  mas  também  dos  membros  da  sociedade  em  geral.
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Estamos  com  a  visão  aberta  para  sermos  bênção  onde  estivermos  plantados;
ministramos indiscriminadamente em redes sociais, nos grupos de crescimento, nas
células, nas igrejas, sobretudo, edificando famílias saudáveis, embasadas nos valores
do Evangelho do Reino.

Celebramos  as  festas  bíblicas,  com  destaque  para  Páscoa,  Pentecoste  e
Tabernáculos. Amamos a todos os povos e, em especial, Israel, e essas festas são
usadas como pedagogia para a compreensão do propósito eterno de Deus em Cristo.
Estamos envolvidos numa grande obra social,  fruto do nosso amor pela causa do
pobre e necessitado, sem qualquer tipo de paternalismo ou discriminação e, note-se,
com recursos próprios, ou seja, não recebemos verbas do governo municipal nem
estadual  nem federal.  Apesar de termos, deputado Cabo Júlio,  uma instituição de
utilidade pública reconhecida em todos os níveis, até hoje não recebemos verba de
nenhuma entidade pública, em nenhum patamar, porque não aceitamos negociatas.
Então, estamos prosseguindo no ideal de sermos bênção para a Nação.

Nosso lema é "Jesus Cristo reina", tendo por divisa: "E este Evangelho do Reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações”... Praticamos um
cristianismo com reserva  de  qualidade;  postulamos  viver  e  anunciar  o  evangelho
integral na unidade do corpo de Cristo, aqui e agora. Tudo isso, e muito mais, faz da
Comunidade Batista Shalom Internacional uma grande parceira cristã do progresso
espiritual para a maior glória de Deus. Sem nenhum ufanismo, convidamos você a
conhecer o estilo de fé e vida da Comunidade Batista Shalom Internacional, Igreja
Apostólica com Propósitos no Reino, até que Jesus Cristo venha. Amém!

O  locutor  -  Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  deputado  Cabo  Júlio,
representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente
O  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  está  em  um

compromisso oficial da Assembleia Legislativa e deixou algumas palavras que passo
a ler em seu nome. (- Lê:) “Para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, este é um
momento realmente especial, quando homenageamos, com respeito e convicção, a
Comunidade Batista Shalom Internacional.

Podemos afirmar que se trata de uma comunidade unida e altamente qualificada,
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voltada para a prática do evangelho e o discipulado, envolvida numa grande obra
social,  fruto  de  um  profundo  e  desinteressado  amor  pelos  necessitados  e
marginalizados.  Este  serviço  excepcional  se  baseia  no  grande  mandamento  que
Jesus testemunhou em cada ato de sua vida: 'Amar a Deus de todo o coração e ao
próximo como a si mesmo'.

A comunidade,  com  sede  no  Barreiro,  segue  a  tradição  batista,  denominação
protestante  surgida  no  século  XVII  no  seio  da  colônia  inglesa  estabelecida  na
Holanda. No idioma hebreu, a palavra 'shalom', por sua vez, implica integralidade,
totalidade, e um desejo de que os que estão sendo saudados com esse vocábulo
tenham saúde física e os recursos espirituais para preencher as suas necessidades.
Representa, portanto, um desejo de saúde, harmonia e paz para aquele a quem é
dirigido o cumprimento. Em suas ocorrências bíblicas, como bem sabem os membros
da comunidade belo-horizontina,  shalom está ligado à aliança divina e é também o
resultado da retidão. Em muitos casos, descreve o estado de plenitude e realização,
que é a consequência da presença divina.

Assim vêm os membros da Comunidade Batista Shalom Internacional caminhando
firmemente  no  propósito  de  pregar  o  evangelho,  angariar  discípulos  e  batizar  os
conversos, reunindo-se para o culto de adoração a Deus. Seu trabalho, de cunho
espiritual e social, nos lembra o versículo dos Salmos: 'Os que confiam no Senhor
serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre'.
Cientes  de  que  o  trabalho  de  todos  os  obreiros  e  dirigentes  da  comunidade
permanecerá produzindo novos frutos, saudamos todos os presentes, desejando-lhes
total sucesso em suas futuras realizações.

Shalom!  Muito  obrigado!  Deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais”.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos todos os presentes a ouvir o Coral Shalom, da Comunidade

Batista Internacional  de Monlevade,  que apresentará, sob a direção do maestro e
cantor solista Ricardene Júnior, as canções  Maravilhosa Graça,  Coração Valente e
Oh Happy Day.

- Procede-se à apresentação musical.
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O presidente - Chamamos o pastor Wanderson Lima e a pastora Wilza Leal Lino
para ficarem aqui  na frente.  Prestem atenção,  irmãos:  todos sabem que estamos
numa luta tremenda para construir a nossa catedral. Amém!

Ela vai ser construída onde hoje funciona a CBSI matriz, e os pastores que estão
aqui na frente são da nossa igreja matriz.  Vamos fazer uma coisa diferente. Para
terminar, a bispa vai levantar uma palavra de oração no microfone e vamos incluir
inicialmente  a  construção  da  nossa  catedral.  Eu  disse  há  poucos  dias  na  nossa
reunião de ministério que essa perseguição que teve em relação ao nosso terreno, a
prefeitura querendo tomar o nosso espaço, isso foi a nossa vaquinha. Quem estava lá
nesse dia? A nossa vaquinha precisava ser empurrada.

Um sábio passava com seu servo por uma terra e perguntou à família da fazenda:
“Vocês vivem de quê?”. Responderam: “Tiramos leite da vaca. Com metade do leite,
fazemos queijo para vender e a outra metade bebemos e vamos vivendo”. Era uma
fazenda muito grande, mas muito pobre. Aí então o sábio pegou aquela vaquinha, foi
a um precipício, jogou-a lá de cima e foi embora. O servo do sábio ficou louco e disse
a ele que estava acabando com o sustento daquele povo,  pois  eles  só tinham a
vaquinha. Dois anos depois, o sábio e o seu servo passaram pelo mesmo local, e lá
estava uma fazenda com muita plantação de soja, de arroz, disso e daquilo, com uma
caminhonete parada na porta e a casa reformada. O servo do sábio disse-lhe: “Deve
ser uma outra família que está morando aqui. Vamos lá ver?”. Ele chegou lá e disse:
“Passamos  aqui  há  dois  anos  e  era  uma terra  desolada,  não havia  nada.  Vocês
compraram esta fazenda?”. Eles disseram que não. “Éramos nós mesmos. Vivíamos
do leite da nossa vaquinha. Só que um dia acordamos, e a nossa vaquinha tinha
morrido. Não tínhamos mais como sobreviver da vaquinha, então, tivemos de plantar
e aí deu. A gente plantou soja e deu, a gente plantou arroz e deu. Assim melhoramos
de vida”.

Então,  é  o  que  vejo  nessa  luta  que  passamos  nos  últimos  dias  em  razão  da
construção,  da  tentativa  de  tomarem  o  terreno  da  nossa  catedral.  Eu  disse  ao
apóstolo: “Deus está empurrando a nossa vaquinha. Agora a construção vai  sair”.
Amém! E vai mesmo. Só que sabemos que estamos em uma dimensão de uma luta
para que não saia. E essa luta não é contra as pessoas, é espiritual. E as pessoas
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que estão aqui à frente estão diretamente ligados a CBSI matriz e precisam muito da
nossa oração, porque são alvo de toda essa guerra para que a catedral não saia,
assim como a direção da igreja.

Para terminar, peço aos apóstolos e aos bispos que desçam e que a bispa vá até
aquele microfone. Quero também fazer um pedido especial à bispa. Esses dias vocês
acompanharam pela televisão e pelos jornais que muitos policiais morreram. Acabei
de receber a notícia no meu telefone de que a filha de um policial de Teófilo Otôni
acabou de ser morta pelo namorado. Ela foi morta agora. Eu disse a ele que iríamos
levantar uma palavra profética e incluir também essa família. Ore, bispa, inclua os
policiais. A nossa oração é para Deus abençoar a nossa cidade, o nosso estado, o
nosso país e também as nossas lideranças. Amém! Vamos ficar de pé. Bispa, por
favor.

A bispa Sandra Mello Rocha - Glória a Deus. Gostaria que vocês estendessem as
suas mãos para esta Casa. Vamos agora fazer um clamor ao Senhor. Fechem seus
olhos e vamos contemplar agora, em nome de Jesus, os anjos de Deus agindo a
nosso  favor.  Aleluia!  Comecem  a  clamar  ao  Senhor  agora.  Abram  a  sua  boca.
Comecem  a  falar:  “Senhor,  eu  creio”.  Estamos  aqui  profeticamente  nesta  noite.
Estamos aqui, Pai, como povo do reino de Deus para declarar a autoridade de Jesus
Cristo nesta Casa, meu Deus, onde se reúnem os deputados deste estado. Pai, tome
cada  uma  dessas  vidas.  Estamos  incluindo  todos,  a  começar  pelos  deputados
evangélicos desta Casa e os que estão assentando nessas cadeiras e presidindo
esta Casa.

Tome  cada  uma  dessas  vidas,  Pai.  Tome  a  direção,  meu  Deus.  Colocamos
profeticamente. Pai, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sabemos que
as potestades, as regiões celestes, Pai, agora estão sendo destronadas em nome do
Senhor Jesus. Estamos colocando agora o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus
no controle desta Casa. Pai, esta Casa não será mais a mesma. A partir desta noite,
cada vida que entrar neste lugar saberá que o Senhor  é o Deus poderoso, Deus
santo, Deus forte, Deus que governa esta nação, Deus que governa este estado.
Coloco nas suas mãos especialmente a vida dos nossos policiais. Meu Deus, Pai,
estamos  clamando  agora  pela  suas  famílias.  Meu  Deus,  guarde  os  policiais  dos



288
____________________________________________________________________________

ataques malignos. Livre-os, ó Pai. Pai, que os policiais sejam também guardados pelo
Senhor. Muito obrigado,  Deus, porque nesta noite nós cremos que o Senhor está
governando em nome de Jesus. O Senhor é o Todo-Poderoso que governa este lugar.
Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê a posse cada vez maior daquele terreno.
Pai, que todas as artimanhas de Satanás agora contra a construção da catedral das
nações caia por terra, em nome de Jesus. Nós nos levantamos declarando que essa
catedral  já  está  sendo  construída,  em  nome  do  Senhor  Jesus.  Nós  oramos  e
abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o povo de Deus
diga amém Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.

O presidente - Quero agradecer a todos vocês por terem vindo, à direção da igreja
e  aos  funcionários  que  estão  aqui  conosco  neste  noite.  Quero,  de  forma  muito
especial, dizer que é um prazer muito grande recebê-los aqui. Enfim, que Deus possa
abençoá-los  e  também  os  meus  funcionários  que  estão  aqui  conosco.  A minha
esposa não pode comparecer porque ela trabalhou ontem durante todo o dia. Ela fez
uma dobra de serviço no dia em que tivemos o prazer de receber os pastores na
minha  casa,  no  meu  aniversário.  Esse  dia  era  de  trabalho  dela.  Então,  para
compensar esse dia, ela trabalhou anteontem o dia inteiro, ontem o dia inteiro e a
noite inteira e saiu agora pela manhã. Então ela está um caco. Disse a ela para ficar
em casa dormindo que levo seu abraço a todos. Enfim, que Deus abençoe todos
vocês e muito obrigado. O apóstolo ficará aqui. Depois vocês podem tirar fotos com
ele, os bispos e os pastores. Deus abençoe a todos. Vão em paz! Shalom!

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para as especiais de segunda-feria, dia 2
de junho, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.184/2014

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação dos Proprietários de Malharias e Comércio de Tricot de
Monte Sião, com sede no Município de Monte Sião.

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

Cabe  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, XIII, “b”, 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.

A instituição,  que  agrega  proprietários  e  comerciantes  da  área  de  indústria  e
comércio  de  malhas  em  tricô,  propõe-se  a  defender  os  interesses  de  seus
associados,  a  desenvolver  o  espírito  participativo,  a  promover  a  iniciação  de
profissionais na área da indústria e comércio de malhas em tricô e o aperfeiçoamento
de adultos e jovens no setor, além de promover eventos de moda.

Considerando  que  Monte  Sião  é  hoje  um  centro  de  excelência  na  indústria  e
comércio de malhas em tricô, uma entidade voltada para a defesa e o fomento desse
setor profissional é especialmente relevante para o desenvolvimento econômico do
município e para a preservação de sua vocação, motivo pelo qual entendemos ser
pertinente conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.184/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.207/2014
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 dos Moradores e da Região dos Bairros da
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Capetinga,  Anhumas,  Barra  e  Capoeira  -  Ambacc  -,  com  sede  no  Município  de
Areado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/5/2014  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 5.207/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e da Região dos Bairros da Capetinga, Anhumas, Barra e
Capoeira - Ambacc -, com sede no Município de Areado.

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.  8º  veda  a
remuneração  de  seus  diretores;  e  o  art.  10  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere localizada no
Município de Areado.

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

Projeto de Lei nº 5.207/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Luiz

Henrique - Duilio de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.212/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação de Assistência Social Daud Gantus Nasser, com sede
no Município de Paraguaçu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  16/5/2014  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 5.212/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Assistência Social Daud Gantus Nasser, com sede no Município de
Paraguaçu.

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.  10  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou equivalentes; e o § 1º do art. 31 determina que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Municipal  dos Direitos  da Criança e do Adolescente e  no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no
final deste parecer, a Emenda nº 1, que substitui a palavra “Associação” pela palavra
“Fundação”,  com  a  finalidade  de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao
consubstanciado no texto de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 5.212/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1
Substitua-se,  na  ementa  e  no  art.  1º,  a  palavra  “Associação”  pela  palavra

“Fundação”.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.220/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Tadeu  Martins  Leite,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar  de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais de
Grão Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2014  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 5.220/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  e  Produtores  Rurais  de  Grão  Mogol,  com  sede  no
Município de Grão-Mogol.

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  item  XXIV  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o parágrafo único do item XXVIII
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
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entidade assistencial  congênere, com personalidade jurídica, sede e atividades no
Município de Grão-Mogol.

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

Projeto de Lei nº 5.220/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.141/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Matozinhos o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 11/5/2012 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 29/5/2012, esta comissão solicitou que o projeto fosse, nos termos
do  art.  301  do  Regimento  Interno,  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de
Planejamento e Gestão, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do
imóvel, e se haveria algum óbice à alienação pretendida; e ao prefeito do Município
de  Matozinhos,  para  que  manifestasse  sua  concordância  com  os  termos  da
proposição.

Vencido o prazo previsto no citado artigo 301 do Regimento Interno, sem que as
respostas tenham sido recebidas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.141/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Matozinhos  o  imóvel  com  área  de 360m²,  situado  naquele
município, e registrado sob o nº 4.634, a fls. 4.640 do Livro 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Matozinhos.
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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 do imóvel para a construção de unidade de saúde, com a finalidade
de melhorar o atendimento daquela comunidade.

Cabe ressaltar, ainda, que o § 1º do art. 17 da Lei nº 8.666, de 1993, determina que
os imóveis doados, cessadas as razões que justificaram sua transferência, devem
reverter ao patrimônio do doador. Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste
parecer, a Emenda nº 1, que estabelece o prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, para que o imóvel retorne ao patrimônio do Estado se
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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

do Projeto de Lei nº 3.141/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 2º:
“Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, 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.”.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - André Quintão, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.687/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “dispõe sobre a

alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, localizado
nos Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que opinou por sua aprovação com a
emenda apresentada pela comissão precedente.

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 alteração dos limites da área do Parque

Estadual  da Serra do Papagaio,  de que trata o Decreto nº  39.793,  de  1998,  nos
Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto, além de desafetar
áreas específicas desse parque que possuam uso antrópico já consolidado.

Essa  alteração  de  limites  consiste  em  acrescentar  4.993,62ha  (quatro  mil
novecentos e noventa e três hectares e sessenta e dois ares)  e desafetar  outros
2.837,47ha (dois mil oitocentos e trinta e sete hectares e quarenta e sete ares) à área
do parque, passando a unidade a abranger aproximados 26.116,86ha (vinte e seis mil
cento e dezesseis hectares e oitenta e seis ares).

Segundo a Mensagem nº 360/2013, que encaminha o projeto, o advento da Lei
Federal  nº  9.985,  de  18  de  julho  de  2000,  que  instituiu  o  Sistema Nacional  de
Unidades  de Conservação da Natureza,  motivou a revisão dos limites  do Parque
Estadual  da  Serra  do  Papagaio  com  vistas  a  conciliar  a  efetiva  conservação  de
recursos ambientais e o uso dessas áreas.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-
constitucional na matéria, verificando, no entanto, erro material  no art. 2º ao prever
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que a área desafetada seria desmembrada da área total de que trata o art. 1º e o
Anexo  I,  razão  pela  qual  apresentou  a  Emenda  nº  1  com  vistas  a  esclarecer  a
operação.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em sua análise de
mérito,  opinou  favoravelmente  à  proposição  com  a  emenda  apresentada  pela
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  “por  entender  que  sua  orientação  busca
minimizar  os  conflitos  sociais  decorrentes  da  existência  de  uma  unidade  de
conservação de proteção integral e, ao mesmo tempo, ampliar as áreas de vegetação
nativa a serem protegidas, contribuindo para a proteção da biodiversidade mineira”.
Ademais, para discutir o conteúdo do projeto em tela e torná-lo mais transparente e
participativo, foi realizada no âmbito dessa comissão de mérito uma audiência pública
que contou com a presença da população local e representantes da Secretaria de
Estado de Meio  Ambiente  e Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad -,  do  Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, do Ministério Público e de entidades ambientalistas.

No que tange ao aspecto financeiro e orçamentário, competência desta comissão
analisar, cabe destacar que o projeto sob análise não gera despesas imediatas para o
Estado, pois não o obriga à revisão imediata dos limites do parque e consequente
indenização dos proprietários das terras a serem desapropriadas e incorporadas ao
patrimônio público. Ademais, conforme estudos realizados no âmbito da Semad, a
proposta em tela geraria custos máximos de desapropriação e regularização fundiária
no valor de R$62.678.400,00, a serem absorvidos pelo Estado ao longo do tempo em
que ocorrerem as desapropriações. No entanto, as áreas a serem desapropriadas,
muitas vezes, não possuem escritura, o que, certamente, demandaria ações judiciais
propostas pelos respectivos proprietários para contestação do valor de indenização.
Ressalta-se também que o balanço econômico resultante dessa revisão de limites do
parque será positivo para o Estado de Minas Gerais, haja vista a diferença de valor
entre as áreas que serão integradas ao patrimônio público e aquelas que serão objeto
de indenização.

Foi também baixada diligência à Semad para esclarecimentos adicionais sobre a
matéria.  Por meio de nota técnica, essa secretaria  sugeriu algumas alterações no
projeto.  A  primeira  diz  respeito  à  correção  da  área  original  do  parque  e,
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consequentemente, de todos os cálculos posteriores que dependam dela. A segunda
alteração trata especificamente  da  inserção de uma propriedade e  da  retirada de
outra nos novos limites propostos para a unidade de conservação, alterando o Anexo
I  entre  os  vértices  211 e  227  e  entre  os  vértices  628  a  647.  Por  fim,  a  Semad
ressaltou que “o Estado deverá desapropriar as propriedades que estejam inseridas
neste  novo  polígono,  através  do  processo  de  regularização  fundiária,  conforme
previsto em lei. Entretanto, em relação ao impacto orçamentário do Projeto de Lei nº
3687/2013,  destaca-se  que  haverá  saldo  positivo  pela  redução  do  valor  do
pagamento  de  indenizações  para  a  regularização  fundiária  da  UC.  A área  a  ser
retirada apresenta  menos  relevância  ambiental  e  maior  custo  de  desapropriação,
entretanto,  a  área  a  ser  incluída  possui  menor  valor  de  desapropriação  e  maior
interesse para a preservação ambiental”.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.687/2013, em 1º

turno,  com a  Subemenda  n°  1  à  Emenda  nº  1  e  com a  Emenda n°  2,  a  seguir
apresentadas.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda n° 1, fica prejudicada a Emenda
n° 1.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação e exclua-se o art. 2° do projeto.
“Art. 1° - O Parque Estadual da Serra do Papagaio, criado pelo Decreto n° 39.793,

de 5 de agosto de 1998, passa a ter  os limites e confrontações estabelecidos no
Anexo I desta lei, perfazendo uma área total aproximada de 25.888ha (vinte e cinco
mil oitocentos e oitenta e oito hectares).

Parágrafo único - A área total prevista no caput é resultante da inclusão de área de
5.778,8788ha (cinco mil setecentos e setenta e oito hectares e oitenta e sete ares e
oitenta  e  oito  centiares)  e  da  desafetação  da  área  de  2.807,8788ha  (dois  mil
oitocentos e sete hectares e oitenta e sete ares e oitenta e oito centiares) descrita no
memorial constante no Anexo II desta lei.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao Anexo I do projeto a seguinte redação:
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“ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

A descrição deste perímetro tem início no limite com o Município de Aiuruoca; daí,
segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o azimute de 94°14'5", na
distância  de  246,07m,  até  o  vértice  189,  de  coordenadas  N=7.564.845,04m  e
E=533.215,45m; daí, segue com o azimute de 113°23'48", na distância de 283,26m,
até o vértice 190, de coordenadas N=7.564.732,56m e E=533.475,42m; daí, segue
com  o  azimute  de  124°3'19",  na  distância  de  228,93m,  até  o  vértice  191,  de
coordenadas  N=7.564.604,36m  e  E=533.665,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
196°5'44",  na  distância  de  94,91m,  até  o  vértice  192,  de  coordenadas
N=7.564.513,17m e E=533.638,78m; daí,  segue com o azimute de 179°11'52",  na
distância  de  54,57m,  até  o  vértice  193  de  coordenadas  N=7.564.458,61m  e
E=533.639,54m; daí, segue com o azimute de 166°20'8", na distância de 68,24m, até
o vértice 194, de coordenadas N=7.564.392,30m e E=533.655,66m; daí, segue com o
azimute de 162°58'58", na distância de 68,56m, até o vértice 195, de coordenadas
N=7.564.326,73m  e E=533.675,73m;  daí,  segue com  o  azimute  de  185°16'7",  na
distância  de  92,67m,  até  o  vértice  196,  de  coordenadas  N=7.564.234,46m  e
E=533.667,22m; daí, segue com o azimute de 229°51'44", na distância de 64,92m,
até o vértice 197, de coordenadas N=7.564.192,60m e E=533.617,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  303°15'11",  na  distância  de  72,41m,  até  o  vértice  198,  de
coordenadas  N=7.564.232,31m  e  E=533.557,03m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°10'1",  na  distância  de  67,21m,  até  o  vértice  199,  de  coordenadas
N=7.564.279,14m e E=533.508,82m; daí,  segue com o azimute de 334°55'31",  na
distância  de  74,11m,  até  o  vértice  200,  de  coordenadas  N=7.564.346,27m  e
E=533.477,41m; daí, segue com o azimute de 342°46'47", na distância de 53,68m,
até o vértice 201, de coordenadas N=7.564.397,54m e E=533.461,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  339°40'29",  na  distância  de  31,91m,  até  o  vértice  202,  de
coordenadas  N=7.564.427,46m  e  E=533.450,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
296°57'59",  na  distância  de  40,77m,  até  o  vértice  203,  de  coordenadas
N=7.564.445,95m e E=533.414,09m; daí,  segue com o azimute de 251°56'59",  na
distância  de  80,28m,  até  o  vértice  204,  de  coordenadas  N=7.564.421,07m  e
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E=533.337,76m; daí, segue com o azimute de 222°26'12", na distância de 118,38m,
até o vértice 205, de coordenadas N=7.564.333,71m e E=533.257,88m; daí, segue
com  o  azimute  de  253°47'14",  na  distância  de  47,94m,  até  o  vértice  206,  de
coordenadas  N=7.564.320,32m  e  E=533.211,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°34'57",  na  distância  de  53,02m,  até  o  vértice  207,  de  coordenadas
N=7.564.313,48m  e E=533.159,28m;  daí,  segue com  o  azimute  de  184°3'33",  na
distância  de  162,39m,  até  o  vértice  208,  de  coordenadas  N=7.564.151,49m  e
E=533.147,78m; daí, segue com o azimute de 229°54'19", na distância de 81,09m,
até o vértice 209, de coordenadas N=7.564.099,27m e E=533.085,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  263°7'54",  na  distância  de  101,89m,  até  o  vértice  210,  de
coordenadas  N=7.564.087,08m  e  E=532.984,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
237°3'15",  na  distância  de  345,30m,  até  o  vértice  211,  de  coordenadas
N=7.563.899,29m e E=532.694,82m; daí,  segue com o azimute de 199°42'00",  na
distância  de  280,47m,  até  o  vértice  227,  de  coordenadas  N=7.563.634,05m  e
E=532.602,77m; daí, segue com o azimute de 82°22'5", na distância de 88,69m, até o
vértice 228, de coordenadas N=7.563.645,83m e E=532.690,67m; daí, segue com o
azimute de 74°44'42",  na distância de 59,81m, até o vértice 229, de coordenadas
N=7.563.661,56m  e E=532.748,38m;  daí,  segue com  o  azimute  de  56°49'22",  na
distância  de  80,63m,  até  o  vértice  230,  de  coordenadas  N=7.563.705,69m  e
E=532.815,86m; daí, segue com o azimute de 154°31'32", na distância de 215,11m,
até o vértice 231, de coordenadas N=7.563.511,49m e E=532.908,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  87°25'45",  na  distância  de  113,31m,  até  o  vértice  232,  de
coordenadas  N=7.563.516,57m  e  E=533.021,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°12'25",  na  distância  de  103,73m,  até  o  vértice  233,  de  coordenadas
N=7.563.449,61m e E=533.100,80m; daí,  segue com o azimute de 137°31'57",  na
distância  de  42,55m,  até  o  vértice  234,  de  coordenadas  N=7.563.418,22m  e
E=533.129,52m; daí, segue com o azimute de 140°12'8", na distância de 122,38m,
até o vértice 235, de coordenadas N=7.563.324,19m e E=533.207,86m; daí, segue
com  o  azimute  de  130°33'10",  na  distância  de  48,13m,  até  o  vértice  236,  de
coordenadas  N=7.563.292,90m  e  E=533.244,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°19'16",  na  distância  de  93,63m,  até  o  vértice  237,  de  coordenadas
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N=7.563.232,32m  e E=533.315,82m;  daí,  segue com  o  azimute  de  96°44'58",  na
distância  de  18,43m,  até  o  vértice  238,  de  coordenadas  N=7.563.230,15m  e
E=533.334,12m; daí, segue com o azimute de 98°13'38", na distância de 89,46m, até
o vértice 239, de coordenadas N=7.563.217,35m e E=533.422,66m; daí, segue com o
azimute de 104°32'36", na distância de 238,17m, até o vértice 240, de coordenadas
N=7.563.157,54m  e E=533.653,19m;  daí,  segue com  o  azimute  de  67°32'50",  na
distância  de  221,92m,  até  o  vértice  241,  de  coordenadas  N=7.563.242,30m  e
E=533.858,29m; daí, segue com o azimute de 45°21'11", na distância de 190,25m,
até o vértice 242, de coordenadas N=7.563.375,99m e E=533.993,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°49'21",  na  distância  de  91,66m,  até  o  vértice  243,  de
coordenadas  N=7.563.460,47m  e  E=534.029,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°35'12",  na  distância  de  60,97m,  até  o  vértice  244,  de  coordenadas
N=7.563.500,00m  e E=534.075,61m;  daí,  segue com  o  azimute  de  306°5'26",  na
distância  de  85,94m,  até  o  vértice  245,  de  coordenadas  N=7.563.550,62m  e
E=534.006,17m; daí, segue com o azimute de 323°9'22", na distância de 102,79m,
até o vértice 246, de coordenadas N=7.563.632,88m e E=533.944,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  50°8'23",  na  distância  de  80,27m,  até  o  vértice  247,  de
coordenadas  N=7.563.684,33m  e  E=534.006,14m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
78°47'0",  na  distância  de  82,04m,  até  o  vértice  248,  de  coordenadas
N=7.563.700,29m e E=534.086,62m; daí,  segue com o azimute de 347°13'13",  na
distância  de  189,21m,  até  o  vértice  249,  de  coordenadas  N=7.563.884,82m  e
E=534.044,76m; daí, segue com o azimute de 359°43'23", na distância de 215,38m,
até o vértice 250, de coordenadas N=7.564.100,19m e E=534.043,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  20°52'3",  na  distância  de  96,58m,  até  o  vértice  251,  de
coordenadas  N=7.564.190,44m  e  E=534.078,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
24°56'55",  na  distância  de  44,21m,  até  o  vértice  252,  de  coordenadas
N=7.564.230,52m  e  E=534.096,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  68°15'9",  na
distância  de  301m,  até  o  vértice  253,  de  coordenadas  N=7.564.342,04m  e
E=534.376,34m; daí, segue com o azimute de 84°49'51", na distância de 237,63m,
até o vértice 254, de coordenadas N=7.564.363,45m e E=534.613,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  83°37'31",  na  distância  de  235,25m,  até  o  vértice  255,  de
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coordenadas  N=7.564.389,57m  e  E=534.846,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°34'8",  na  distância  de  182,92m,  até  o  vértice  256,  de  coordenadas
N=7.564.375,00m  e E=535.029,15m;  daí,  segue com  o  azimute  de  121°3'50",  na
distância  de  176,94m,  até  o  vértice  257,  de  coordenadas  N=7.564.283,70m  e
E=535.180,71m; daí, segue com o azimute de 72°24'17", na distância de 335,16m,
até o vértice 258, de coordenadas N=7.564.385,02m e E=535.500,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°26'20",  na  distância  de  211,27m,  até  o  vértice  259,  de
coordenadas  N=7.564.387,09m  e  E=535.711,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
59°43'23",  na  distância  de  207,98m,  até  o  vértice  260,  de  coordenadas
N=7.564.491,94m  e  E=535.891,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  87°5'34",  na
distância  de  117,45m,  até  o  vértice  261,  de  coordenadas  N=7.564.497,90m  e
E=536.008,36m; daí, segue com o azimute de 107°33'4", na distância de 138,39m,
até o vértice 262, de coordenadas N=7.564.456,17m e E=536.140,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  126°1'2",  na  distância  de  188,28m,  até  o  vértice  263,  de
coordenadas  N=7.564.345,45m  e  E=536.292,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°16'31",  na  distância  de  189,72m,  até  o  vértice  264,  de  coordenadas
N=7.564.409,48m  e  E=536.471,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°58'1",  na
distância  de  186,60m,  até  o  vértice  265,  de  coordenadas  N=7.564.406,34m  e
E=536.657,77m; daí, segue com o azimute de 174°47'14", na distância de 181,82m,
até o vértice 266, de coordenadas N=7.564.225,27m e E=536.674,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  141°48'42",  na  distância  de  93,77m,  até  o  vértice  267,  de
coordenadas  N=7.564.151,57m  e  E=536.732,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
89°55'52",  na  distância  de  161,92m,  até  o  vértice  268,  de  coordenadas
N=7.564.151,76m  e E=536.894,18m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°30'53",  na
distância  de  140,07m,  até  o  vértice  269,  de  coordenadas  N=7.564.138,30m  e
E=537.033,61m; daí, segue com o azimute de 168°13'42", na distância de 292,82m,
até o vértice 270, de coordenadas N=7.563.851,64m e E=537.093,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  265°56'37",  na  distância  de  148,14m,  até  o  vértice  271,  de
coordenadas  N=7.563.841,16m  e  E=536.945,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
186°23'48",  na  distância  de  192,73m,  até  o  vértice  272,  de  coordenadas
N=7.563.649,63m e E=536.924,10m; daí,  segue com o azimute de 132°23'56",  na
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distância  de  209,13m,  até  o  vértice  273,  de  coordenadas  N=7.563.508,62m  e
E=537.078,54m; daí, segue com o azimute de 40°37'25", na distância de 65,55m, até
o vértice 274, de coordenadas N=7.563.558,36m e E=537.121,22m; daí, segue com o
azimute de 115°0'6",  na distância de 143,85m, até o vértice 275, de coordenadas
N=7.563.497,57m e E=537.251,59m; daí,  segue com o azimute de 134°44'58",  na
distância  de  54,45m,  até  o  vértice  276,  de  coordenadas  N=7.563.459,23m  e
E=537.290,26m; daí, segue com o azimute de 115°3'22", na distância de 47,84m, até
o vértice 277, de coordenadas N=7.563.438,97m e E=537.333,60m; daí, segue com o
azimute de 146°43'48", na distância de 140,51m, até o vértice 278, de coordenadas
N=7.563.321,50m  e E=537.410,68m;  daí,  segue com  o  azimute  de  84°41'60",  na
distância  de  169,51m,  até  o  vértice  279,  de  coordenadas  N=7.563.337,15m  e
E=537.579,46m; daí, segue com o azimute de 34°44'26", na distância de 81,20m, até
o vértice 280, de coordenadas N=7.563.403,88m e E=537.625,74m; daí, segue com o
azimute de 91°58'1",  na distância de 111,95m, até o vértice 281, de coordenadas
N=7.563.400,04m  e E=537.737,62m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°37'54",  na
distância  de  322,87m,  até  o  vértice  282,  de  coordenadas  N=7.563.368,36m  e
E=538.058,93m; daí, segue com o azimute de 75°54'20", na distância de 80,75m, até
o vértice 283, de coordenadas N=7.563.388,02m e E=538.137,25m; daí, segue com o
azimute de 119°53'43", na distância de 124,79m, até o vértice 284, de coordenadas
N=7.563.325,82m e E=538.245,44m; daí,  segue com o azimute de 168°13'28",  na
distância  de  75m,  até  o  vértice  285,  de  coordenadas  N=7.563.252,40m  e
E=538.260,74m; daí, segue com o azimute de 208°33'50", na distância de 76,70m,
até o vértice 286, de coordenadas N=7.563.185,03m e E=538.224,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  162°50'23",  na  distância  de  82,67m,  até  o  vértice  287,  de
coordenadas  N=7.563.106,04m  e  E=538.248,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
188°42'9",  na  distância  de  27,84m,  até  o  vértice  288,  de  coordenadas
N=7.563.078,52m  e E=538.244,25m;  daí,  segue com  o  azimute  de  209°6'34",  na
distância  de  96,20m,  até  o  vértice  289,  de  coordenadas  N=7.562.994,48m  e
E=538.197,45m; daí, segue com o azimute de 235°44'15", na distância de 57,95m,
até o vértice 290, de coordenadas N=7.562.961,85m e E=538.149,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°3'28",  na  distância  de  79,29m,  até  o  vértice  291,  de
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coordenadas  N=7.562.945,44m  e  E=538.071,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°55'53",  na  distância  de  45,72m,  até  o  vértice  292,  de  coordenadas
N=7.562.931,26m  e E=538.028,51m;  daí,  segue com  o  azimute  de  222°0'49",  na
distância  de  47,94m,  até  o  vértice  293,  de  coordenadas  N=7.562.895,64m  e
E=537.996,43m; daí, segue com o azimute de 212°39'30", na distância de 83,12m,
até o vértice 294, de coordenadas N=7.562.825,67m e E=537.951,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  152°36'11",  na  distância  de  30,48m,  até  o  vértice  295,  de
coordenadas  N=7.562.798,60m  e  E=537.965,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
137°47'8",  na  distância  de  73,88m,  até  o  vértice  296,  de  coordenadas
N=7.562.743,89m e E=538.015,24m; daí,  segue com o azimute de 140°10'17",  na
distância  de  43,36m,  até  o  vértice  297,  de  coordenadas  N=7.562.710,59m  e
E=538.043,02m; daí, segue com o azimute de 110°41'2", na distância de 53,59m, até
o vértice 298, de coordenadas N=7.562.691,66m e E=538.093,15m; daí, segue com o
azimute de 87°13'14",  na distância de 42,10m, até o vértice 299, de coordenadas
N=7.562.693,70m e E=538.135,20m; daí,  segue com o azimute de 132°58'58",  na
distância  de  62,46m,  até  o  vértice  300,  de  coordenadas  N=7.562.651,12m  e
E=538.180,89m; daí, segue com o azimute de 170°4'31", na distância de 59,70m, até
o vértice 301, de coordenadas N=7.562.592,31m e E=538.191,18m; daí, segue com o
azimute de 170°38'10", na distância de 28,84m, até o vértice 302, de coordenadas
N=7.562.563,85m  e E=538.195,88m;  daí,  segue com  o  azimute  de  70°57'22",  na
distância  de  24,01m,  até  o  vértice  303,  de  coordenadas  N=7.562.571,68m  e
E=538.218,57m; daí, segue com o azimute de 83°8'59", na distância de 43,99m, até o
vértice 304, de coordenadas N=7.562.576,93m e E=538.262,24m; daí, segue com o
azimute de 88°29'35",  na distância de 27,97m, até o vértice 305, de coordenadas
N=7.562.577,67m e E=538.290,21m; daí,  segue com o azimute de 107°28'52",  na
distância  de  30,20m,  até  o  vértice  306,  de  coordenadas  N=7.562.568,60m  e
E=538.319,01m; daí, segue com o azimute de 196°54'17", na distância de 98,39m,
até o vértice 307, de coordenadas N=7.562.474,46m e E=538.290,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  224°29'14",  na  distância  de  79,18m,  até  o  vértice  308,  de
coordenadas  N=7.562.417,97m  e  E=538.234,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
225°49'37",  na  distância  de  71,04m,  até  o  vértice  309,  de  coordenadas
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N=7.562.368,47m e E=538.183,96m, daí,  segue com o azimute de 234°27'59",  na
distância  de  117,21m,  até  o  vértice  310,  de  coordenadas  N=7.562.300,34m  e
E=538.088,58m; daí, segue com o azimute de 279°11'35", na distância de 60,78m,
até o vértice 311, de coordenadas N=7.562.310,05m e E=538.028,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  228°13'23",  na  distância  de  237,35m,  até  o  vértice  312,  de
coordenadas  N=7.562.151,92m  e  E=537.851,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
298°0'24",  na  distância  de  73,77m,  até  o  vértice  313,  de  coordenadas
N=7.562.186,56m e E=537.786,44m; daí,  segue com o azimute de 219°21'13",  na
distância  de  70,79m,  até  o  vértice  314,  de  coordenadas  N=7.562.131,83m  e
E=537.741,56m; daí, segue com o azimute de 250°17'52", na distância de 82,15m,
até o vértice 315, de coordenadas N=7.562.104,13m e E=537.664,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  201°30'44",  na  distância  de  93,43m,  até  o  vértice  316,  de
coordenadas  N=7.562.017,21m  e  E=537.629,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°40'35",  na  distância  de  70,88m,  até  o  vértice  317,  de  coordenadas
N=7.561.953,87m  e E=537.598,13m;  daí,  segue com  o  azimute  de  187°14'8",  na
distância  de  175,30m,  até  o  vértice  318,  de  coordenadas  N=7.561.779,97m  e
E=537.576,05m; daí, segue com o azimute de 172°25'9", na distância de 54,79m, até
o vértice 319, de coordenadas N=7.561.725,65m e E=537.583,28m; daí, segue com o
azimute de 201°53'47", na distância de 57,49m, até o vértice 320, de coordenadas
N=7.561.672,31m e E=537.561,84m; daí,  segue com o azimute de 232°12'25",  na
distância  de  79,67m,  até  o  vértice  321,  de  coordenadas  N=7.561.623,49m  e
E=537.498,89m; daí, segue com o azimute de 199°8'25", na distância de 125,32m,
até o vértice 322, de coordenadas N=7.561.505,10m e E=537.457,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°19'36",  na  distância  de  51,39m,  até  o  vértice  323,  de
coordenadas  N=7.561.454,39m  e  E=537.449,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
108°47'43",  na  distância  de  99,54m,  até  o  vértice  324,  de  coordenadas
N=7.561.422,32m  e E=537.543,70m;  daí,  segue  com o  azimute  de  115°2'47",  na
distância  de  65,98m,  até  o  vértice  325,  de  coordenadas  N=7.561.394,39m  e
E=537.603,48m; daí, segue com o azimute de 185°36'38", na distância de 94,31m,
até o vértice 326, de coordenadas N=7.561.300,53m e E=537.594,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  227°32'1",  na  distância  de  116,11m,  até  o  vértice  327,  de
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coordenadas  N=7.561.222,14m  e  E=537.508,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°58'18",  na  distância  de  103,29m,  até  o  vértice  328,  de  coordenadas
N=7.561.162,85m e E=537.424,02m; daí,  segue com o azimute de 232°40'17",  na
distância  de  73,76m,  até  o  vértice  329,  de  coordenadas  N=7.561.118,13m  e
E=537.365,37m; daí, segue com o azimute de 261°2'9", na distância de 50,90m, até o
vértice 330, de coordenadas N=7.561.110,20m e E=537.315,09m; daí, segue com o
azimute de 217°7'37", na distância de 114,20m, até o vértice 331, de coordenadas
N=7.561.019,14m e E=537.246,16m; daí,  segue com o azimute de 241°31'24",  na
distância  de  56,60m,  até  o  vértice  332,  de  coordenadas  N=7.560.992,16m  e
E=537.196,41m; daí, segue com o azimute de 266°29'33", na distância de 33,33m,
até o vértice 333, de coordenadas N=7.560.990,12m e E=537.163,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°29'33",  na  distância  de  10,27m,  até  o  vértice  334,  de
coordenadas  N=7.560.989,49m  e  E=537.152,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
266°29'32",  na  distância  de  26,09m,  até  o  vértice  335,  de  coordenadas
N=7.560.987,89m e E=537.126,85m; daí,  segue com o azimute de 269°59'41",  na
distância  de  90,59m,  até  o  vértice  336,  de  coordenadas  N=7.560.987,88m  e
E=537.036,26m; daí, segue com o azimute de 210°58'17", na distância de 49,12m,
até o vértice 337, de coordenadas N=7.560.945,77m e E=537.010,98m; daí, segue
com  o  azimute  de  197°42'14",  na  distância  de  103,91m,  até  o  vértice  338,  de
coordenadas  N=7.560.846,78m  e  E=536.979,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
169°45'39",  na  distância  de  130,64m,  até  o  vértice  339,  de  coordenadas
N=7.560.718,21m  e E=537.002,61m;  daí,  segue com  o  azimute  de  225°0'31",  na
distância  de  59,67m,  até  o  vértice  340,  de  coordenadas  N=7.560.676,03m  e
E=536.960,41m; daí, segue com o azimute de 265°37'45", na distância de 54,96m,
até o vértice 341, de coordenadas N=7.560.671,84m e E=536.905,61m; daí, segue
com  o  azimute  de  311°55'14",  na  distância  de  82,06m,  até  o  vértice  342,  de
coordenadas  N=7.560.726,67m  e  E=536.844,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°6'13",  na  distância  de  93,90m,  até  o  vértice  343,  de  coordenadas
N=7.560.792,02m e E=536.777,12m; daí,  segue com o azimute de 303°39'58",  na
distância  de  68,33m,  até  o  vértice  344,  de  coordenadas  N=7.560.829,90m  e
E=536.720,25m; daí, segue com o azimute de 253°15'49", na distância de 65,99m,
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até o vértice 345, de coordenadas N=7.560.810,89m e E=536.657,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  303°43'48",  na  distância  de  83,61m,  até  o  vértice  346,  de
coordenadas  N=7.560.857,32m  e  E=536.587,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
247°8'20",  na  distância  de  39,10m,  até  o  vértice  347,  de  coordenadas
N=7.560.842,13m e E=536.551,49m; daí,  segue com o azimute de 210°32'26",  na
distância  de  58,95m,  até  o  vértice  348,  de  coordenadas  N=7.560.791,36m  e
E=536.521,54m; daí, segue com o azimute de 260°54'40", na distância de 78,12m,
até o vértice 349, de coordenadas N=7.560.779,02m e E=536.444,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  274°44'17",  na  distância  de  70,58m,  até  o  vértice  350,  de
coordenadas  N=7.560.784,85m  e  E=536.374,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
259°47'2",  na  distância  de  64,39m,  até  o  vértice  351,  de  coordenadas
N=7.560.773,43m e E=536.310,68m; daí,  segue com o azimute de 258°40'52",  na
distância  de  111,07m,  até  o  vértice  352,  de  coordenadas  N=7.560.751,63m  e
E=536.201,77m; daí, segue com o azimute de 234°30'24", na distância de 26,95m,
até o vértice 353, de coordenadas N=7.560.735,98m e E=536.179,83m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°10'39",  na  distância  de  170,96m,  até  o  vértice  354,  de
coordenadas  N=7.560.581,27m  e  E=536.107,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
131°31'6",  na  distância  de  73,16m,  até  o  vértice  355,  de  coordenadas
N=7.560.532,77m  e E=536.161,88m;  daí,  segue  com o  azimute  de  95°33'11",  na
distância  de  65,61m,  até  o  vértice  356,  de  coordenadas  N=7.560.526,42m  e
E=536.227,18m; daí, segue com o azimute de 28°34'9", na distância de 52,87m, até o
vértice 357, de coordenadas N=7.560.572,85m e E=536.252,46m; daí, segue com o
azimute de 87°11'41", na distância de 104,10m, até o vértice 358, de coordenadas
N=7.560.577,95m  e E=536.356,43m;  daí,  segue com  o  azimute  de  87°48'36",  na
distância  de  37,26m,  até  o  vértice  359,  de  coordenadas  N=7.560.579,37m  e
E=536.393,67m; daí, segue com o azimute de 131°43'41", na distância de 67,68m,
até o vértice 360, de coordenadas N=7.560.534,32m e E=536.444,18m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°59'36",  na  distância  de  108,84m,  até  o  vértice  361,  de
coordenadas  N=7.560.442,01m  e  E=536.386,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
215°42'9",  na  distância  de  134,53m,  até  o  vértice  362,  de  coordenadas
N=7.560.332,76m e E=536.308,01m; daí,  segue com o azimute de 228°51'25",  na
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distância  de  166,87m,  até  o  vértice  363,  de  coordenadas  N=7.560.222,97m  e
E=536.182,34m; daí, seguecom o azimute de 234°5'27", na distância de 111,81m, até
o vértice 364, de coordenadas N=7.560.157,39m e E=536.091,78m; daí, segue com o
azimute de 248°34'35", na distância de 127,62m, até o vértice 365, de coordenadas
N=7.560.110,78m e E=535.972,98m; daí,  segue com o azimute de 238°51'48",  na
distância  de  119,57m,  até  o  vértice  366,  de  coordenadas  N=7.560.048,95m  e
E=535.870,64m; daí, segue com o azimute de 219°59'41", na distância de 66,48m,
até o vértice 367, de coordenadas N=7.559.998,02m e E=535.827,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°54'7",  na  distância  de  71,82m,  até  o  vértice  368,  de
coordenadas  N=7.559.939,12m  e  E=535.786,81m;  daí,  segue  com  o  zimute  de
214°8'56",  na  distância  de  42,60m,  até  o  vértice  369,  de  coordenadas
N=7.559.903,86m  e E=535.762,90m;  daí,  segue com  o  azimute  de  215°7'57",  na
distância  de  26,62m,  até  o  vértice  370,  de  coordenadas  N=7.559.882,09m  e
E=535.747,58m; daí, segue com o azimute de 234°16'53", na distância de 37,42m,
até o vértice 371, de coordenadas N=7.559.860,24m e E=535.717,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  207°49'23",  na  distância  de  107,01m,  até  o  vértice  372,  de
coordenadas  N=7.559.765,61m  e  E=535.667,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°19'59",  na  distância  de  46,17m,  até  o  vértice  373,  de  coordenadas
N=7.559.738,68m e E=535.629,74m; daí,  segue com o azimute de 201°52'35",  na
distância  de  27,29m,  até  o  vértice  374,  de  coordenadas  N=7.559.713,36m  e
E=535.619,57m; daí, segue com o azimute de 214°25'12", na distância de 50,91m,
até o vértice 375, de coordenadas N=7.559.671,36m e E=535.590,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  248°36'20",  na  distância  de  50,68m,  até  o  vértice  376,  de
coordenadas  N=7.559.652,87m  e  E=535.543,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°43'24",  na  distância  de  75,17m,  até  o  vértice  377,  de  coordenadas
N=7.559.602,30m e E=535.487,98m; daí,  segue com o azimute de 221°18'27",  na
distância  de  74,12m,  até  o  vértice  378,  de  coordenadas  N=7.559.546,63m  e
E=535.439,05m; daí, segue com o azimute de 216°27'37", na distância de 104,83m,
até o vértice 379, de coordenadas N=7.559.462,31m e E=535.376,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°15'39",  na  distância  de  132,19m,  até  o  vértice  380,  de
coordenadas  N=7.559.342,76m  e  E=535.320,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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221°32'5",  na  distância  de  128,51m,  até  o  vértice  381,  de  coordenadas
N=7.559.246,56m e E=535.235,13m; daí,  segue com o azimute de 194°55'24",  na
distância  de  104,64m,  até  o  vértice  382,  de  coordenadas  N=7.559.145,45m  e
E=535.208,19m; daí, segue com o azimute de 202°16'28", na distância de 80,19m,
até o vértice 383, de coordenadas N=7.559.071,25m e E=535.177,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  216°9'22",  na  distância  de  54,20m,  até  o  vértice  384,  de
coordenadas  N=7.559.027,49m  e  E=535.145,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°10'45",  na  distância  de  84,36m,  até  o  vértice  385,  de  coordenadas
N=7.558.943,15m e E=535.144,08m; daí,  segue com o azimute de 193°28'37",  na
distância  de  86,69m,  até  o  vértice  386,  de  coordenadas  N=7.558.858,85m  e
E=535.123,87m; daí, segue com o azimute de 176°0'46", na distância de 96,33m, até
o vértice 387, de coordenadas N=7.558.762,76m e E=535.130,57m; daí, segue com o
azimute de 165°56'26", na distância de 41,67m, até o vértice 388, de coordenadas
N=7.558.722,33m e E=535.140,70m; daí,  segue com o azimute de 199°27'44",  na
distância  de  60,76m,  até  o  vértice  389,  de  coordenadas  N=7.558.665,04m  e
E=535.120,45m; daí, segue com o azimute de 209°1'33", na distância de 52,09m, até
o vértice 390, de coordenadas N=7.558.619,49m e E=535.095,18m; daí, segue com o
azimute de 184°40'60", na distância de 92,04m, até o vértice 391, de coordenadas
N=7.558.527,76m e E=535.087,66m; daí,  segue com o azimute de 197°46'53",  na
distância  de  96,66m,  até  o  vértice  392,  de  coordenadas  N=7.558.435,72m  e
E=535.058,14m; daí, segue com o azimute de 242°11'32", na distância de 53,55m,
até o vértice 393, de coordenadas N=7.558.410,74m e E=535.010,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  250°56'9",  na  distância  de  59,81m,  até  o  vértice  394,  de
coordenadas  N=7.558.391,20m  e  E=534.954,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
296°11'46",  na  distância  de  52,20m,  até  o  vértice  395,  de  coordenadas
N=7.558.414,25m e E=534.907,41m; daí,  segue com o azimute de 251°48'34",  na
distância  de  46,17m,  até  o  vértice  396,  de  coordenadas  N=7.558.399,84m  e
E=534.863,55m; daí, segue com o azimute de 219°58'1", na distância de 47,09m, até
o vértice 397, de coordenadas N=7.558.363,75m e E=534.833,30m; daí, segue com o
azimute de 241°2'53",  na distância de 32,68m, até o vértice 398, de coordenadas
N=7.558.347,93m  e E=534.804,71m;  daí,  segue  com o  azimute  de  281°11'7",  na
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distância  de  34,63m,  até  o  vértice  399,  de  coordenadas  N=7.558.354,65m  e
E=534.770,73m; daí, segue com o azimute de 244°14'28", na distância de 105,72m,
até o vértice 400, de coordenadas N=7.558.308,70m e E=534.675,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  286°29'30",  na  distância  de  18,82m,  até  o  vértice  401,  de
coordenadas  N=7.558.314,04m  e  E=534.657,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
196°51'43",  na  distância  de  184,11m,  até  o  vértice  402,  de  coordenadas
N=7.558.137,85m e E=534.604,07m; daí,  segue com o azimute de 230°45'58",  na
distância  de  129,86m,  até  o  vértice  403,  de  coordenadas  N=7.558.055,72m  e
E=534.503,48m; daí, segue com o azimute de 264°3'44", na distância de 65,34m, até
o vértice 404, de coordenadas N=7.558.048,96m e E=534.438,50m; daí, segue com o
azimute de 271°53'16", na distância de 92,99m, até o vértice 405, de coordenadas
N=7.558.052,02m  e E=534.345,56m;  daí,  segue com  o  azimute  de  263°39'7",  na
distância  de  67,67m,  até  o  vértice  406,  de  coordenadas  N=7.558.044,54m  e
E=534.278,30m; daí, segue com o azimute de 251°5'57", na distância de 75,04m, até
o vértice 407, de coordenadas N=7.558.020,23m e E=534.207,31m; daí, segue com o
azimute de 224°12'25", na distância de 115,17m, até o vértice 408, de coordenadas
N=7.557.937,67m e E=534.127,00m; daí,  segue com o azimute de 337°19'16",  na
distância  de  39,54m,  até  o  vértice  409,  de  coordenadas  N=7.557.974,15m  e
E=534.111,76m; daí, segue com o azimute de 352°43'13", na distância de 226,62m,
até o vértice 410, de coordenadas N=7.558.198,95m e E=534.083,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  337°42'35",  na  distância  de  211,62m,  até  o  vértice  411,  de
coordenadas  N=7.558.394,76m  e  E=534.002,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
319°8'6",  na  distância  de  311,90m,  até  o  vértice  412,  de  coordenadas
N=7.558.630,63m  e  E=533.798,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  306°7'5",  na
distância  de  77,78m,  até  o  vértice  413,  de  coordenadas  N=7.558.676,48m  e
E=533.735,87m; daí, segue com o azimute de 254°34'42", na distância de 20,24m,
até o vértice 414, de coordenadas N=7.558.671,10m e E=533.716,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  290°58'31",  na  distância  de  37,31m,  até  o  vértice  415,  de
coordenadas  N=7.558.684,46m  e  E=533.681,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°32'42",  na  distância  de  14,77m,  até  o  vértice  416,  de  coordenadas
N=7.558.683,82m e E=533.666,77m; daí,  segue com o azimute de 239°27'58",  na
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distância  de  17,15m,  até  o  vértice  417,  de  coordenadas  N=7.558.675,11m  e
E=533.651,99m; daí, segue com o azimute de 269°56'50", na distância de 36,21m,
até o vértice 418, de coordenadas N=7.558.675,08m e E=533.615,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  297°26'53",  na  distância  de  37,86m,  até  o  vértice  419,  de
coordenadas  N=7.558.692,53m  e  E=533.582,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
293°30'48",  na  distância  de  28,44m,  até  o  vértice  420,  de  coordenadas
N=7.558.703,87m  e E=533.556,11m;  daí,  segue  com o  azimute  de  315°6'54",  na
distância  de  25,68m,  até  o  vértice  421,  de  coordenadas  N=7.558.722,06m  e
E=533.537,99m; daí, segue com o azimute de 316°1'18", na distância de 23,27m, até
o vértice 422, de coordenadas N=7.558.738,81m e E=533.521,83m; daí, segue com o
azimute de 267°19'48" , na distância de 29,54m, até o vértice 423, de coordenadas
N=7.558.737,44m e E=533.492,32m; daí,  segue com o azimute de 317°19'29",  na
distância  de  137,42m,  até  o  vértice  424,  de  coordenadas  N=7.558.838,47m  e
E=533.399,17m; daí, segue com o azimute de 270°27'26", na distância de 169,92m,
até o vértice 425, de coordenadas N=7.558.839,83m e E=533.229,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°46'58",  na  distância  de  249,06m,  até  o  vértice  426,  de
coordenadas N=7.558.825,85m e E=532.980,59m, situado nos limites do Município
de Aiuruoca e nos limites do Município de Baependi; daí, segue confrontando com o
Município de Baependi, com o azimute de 266°48'50", na distância de 293,69m, até o
vértice 427, de coordenadas N=7.558.809,53m e E=532.687,36m; daí, segue com o
azimute de 230°42'27", na distância de 326,23m, até o vértice 428, de coordenadas
N=7.558.602,93m  e E=532.434,88m;  daí,  segue com  o  azimute  de  148°14'2",  na
distância  de  1429,31m,  até  o  vértice  429,  de  coordenadas  N=7.557.387,73m  e
E=533.187,34m; daí, segue com o azimute de 100°32'34", na distância de 44,32m,
até o vértice 430, de coordenadas N=7.557.379,62m e E=533.230,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°6'10",  na  distância  de  65,45m,  até  o  vértice  431,  de
coordenadas  N=7.557.386,34m  e  E=533.296,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
117°15'22",  na  distância  de  78,94m,  até  o  vértice  432,  de  coordenadas
N=7.557.350,19m  e E=533.366,20m;  daí,  segue com  o  azimute  de  94°36'16",  na
distância  de  152,46m,  até  o  vértice  433,  de  coordenadas  N=7.557.337,95m  e
E=533.518,17m; daí, segue com o azimute de 133°24'14", na distância de 264,64m,
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até o vértice 434, de coordenadas N=7.557.156,11m e E=533.710,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°1'30",  na  distância  de  41,55m,  até  o  vértice  435,  de
coordenadas  N=7.557.149,63m  e  E=533.669,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
235°12'54",  na  distância  de  86,96m,  até  o  vértice  436,  de  coordenadas
N=7.557.100,01m e E=533.597,98m; daí,  segue com o azimute de 220°54'55",  na
distância  de  104,68m,  até  o  vértice  437,  de  coordenadas  N=7.557.020,91m  e
E=533.529,41m; daí, segue com o azimute de 221°27'49", na distância de 42,17m,
até o vértice 438, de coordenadas N=7.556.989,31m e E=533.501,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  188°25'8",  na  distância  de  45,75m,  até  o  vértice  439,  de
coordenadas  N=7.556.944,05m  e  E=533.494,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°21'50",  na  distância  de  66,02m,  até  o  vértice  440,  de  coordenadas
N=7.556.884,89m e E=533.465,48m; daí,  segue com o azimute de 231°19'41",  na
distância  de  37,98m,  até  o  vértice  441,  de  coordenadas  N=7.556.861,16m  e
E=533.435,82m; daí, segue com o azimute de 236°23'11", na distância de 64,38m,
até o vértice 442, de coordenadas N=7.556.825,52m e E=533.382,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  159°33'48",  na  distância  de  29,08m,  até  o  vértice  443,  de
coordenadas  N=7.556.798,27m  e  E=533.392,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
200°33'39",  na  distância  de  93,68m,  até  o  vértice  444,  de  coordenadas
N=7.556.710,55m e E=533.359,46m; daí,  segue com o azimute de 174°45'27",  na
distância  de  117,98m,  até  o  vértice  445,  de  coordenadas  N=7.556.593,06m  e
E=533.370,24m; daí, segue com o azimute de 174°17'41", na distância de 82,54m,
até o vértice 446, de coordenadas N=7.556.510,94m e E=533.378,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  150°29'38",  na  distância  de  113,73m,  até  o  vértice  447,  de
coordenadas  N=7.556.411,96m  e  E=533.434,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
271°39'16",  na  distância  de  63,05m,  até  o  vértice  448,  de  coordenadas
N=7.556.413,78m e E=533.371,43m; daí,  segue com o azimute de 241°44'36",  na
distância  de  85,70m,  até  o  vértice  449,  de  coordenadas  N=7.556.373,21m  e
E=533.295,94m; daí, segue com o azimute de 230°48'10", na distância de 70,40m,
até o vértice 450, de coordenadas N=7.556.328,71m e E=533.241,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  227°3'55",  na  distância  de  53,50m,  até  o  vértice  451,  de
coordenadas  N=7.556.292,27m  e  E=533.202,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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214°39'37",  na  distância  de  64,77m,  até  o  vértice  452,  de  coordenadas
N=7.556.239,00m e E=533.165,38m; daí,  segue com o azimute de 229°36'10",  na
distância  de  121,31m,  até  o  vértice  453,  de  coordenadas  N=7.556.160,38m  e
E=533.073,00m; daí, segue com o azimute de 230°34'34", na distância de 58,59m,
até o vértice 454, de coordenadas N=7.556.123,17m e E=533.027,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  231°37'50",  na  distância  de  40,19m,  até  o  vértice  455,  de
coordenadas  N=7.556.098,22m  e  E=532.996,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
221°34'30",  na  distância  de  45,34m,  até  o  vértice  456,  de  coordenadas
N=7.556.064,30m  e E=532.966,14m;  daí,  segue com  o  azimute  de  203°7'36",  na
distância  de  29,82m,  até  o  vértice  457,  de  coordenadas  N=7.556.036,88m  e
E=532.954,42m; daí, segue com o azimute de 200°30'34", na distância de 61,88m,
até o vértice 458, de coordenadas N=7.555.978,92m e E=532.932,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  193°6'13",  na  distância  de  66,11m,  até  o  vértice  459,  de
coordenadas  N=7.555.914,53m  e  E=532.917,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
175°59'58",  na  distância  de  44,50m,  até  o  vértice  460,  de  coordenadas
N=7.555.870,14m e E=532.920,86m; daí,  segue com o azimute de 175°11'19",  na
distância  de  42m,  até  o  vértice  461,  de  coordenadas  N=7.555.828,29m  e
E=532.924,38m; daí, segue com o azimute de 158°56'50", na distância de 48,55m,
até o vértice 462, de coordenadas N=7.555.782,98m e E=532.941,82m; daí, segue
com  o  azimute  de  134°2'39",  na  distância  de  51,70m,  até  o  vértice  463,  de
coordenadas  N=7.555.747,04m  e  E=532.978,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
111°38'55",  na  distância  de  78,73m,  até  o  vértice  464,  de  coordenadas
N=7.555.718,00m  e E=533.052,16m;  daí,  segue com  o  azimute  de  109°6'32",  na
distância  de  60,21m,  até  o  vértice  465,  de  coordenadas  N=7.555.698,29m  e
E=533.109,05m; daí, segue com o azimute de 129°10'3", na distância de 56,58m, até
o vértice 466, de coordenadas N=7.555.662,55m e E=533.152,92m; daí, segue com o
azimute de 114°42'29", na distância de 59,32m, até o vértice 467, de coordenadas
N=7.555.637,76m e E=533.206,81m; daí,  segue com o azimute de 145°51'11",  na
distância  de  65,76m,  até  o  vértice  468,  de  coordenadas  N=7.555.583,33m  e
E=533.243,73m; daí, segue com o azimute de 177°43'3", na distância de 61,49m, até
o vértice 469, de coordenadas N=7.555.521,89m e E=533.246,18m; daí, segue com o
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azimute de 172°53'44", na distância de 65,61m, até o vértice 470, de coordenadas
N=7.555.456,79m e E=533.254,29m; daí,  segue com o azimute de 167°47'52",  na
distância  de  54,61m,  até  o  vértice  471,  de  coordenadas  N=7.555.403,41m  e
E=533.265,83m; daí, segue com o azimute de 164°43'11", na distância de 148,26m,
até o vértice 472, de coordenadas N=7.555.260,40m e E=533.304,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  115°33'9",  na  distância  de  133,70m,  até  o  vértice  473,  de
coordenadas  N=7.555.202,73m  e  E=533.425,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°1'5",  na  distância  de  119,62m,  até  o  vértice  474,  de  coordenadas
N=7.555.190,19m e E=533.544,49m; daí,  segue com o azimute de 184°30'19",  na
distância  de  800,30m,  até  o  vértice  475,  de  coordenadas  N=7.554.392,36m  e
E=533.481,62m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Baependi  e  nos  limites  do
Município de Aiuruoca; daí, segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o
azimute de 146°51'43", na distância de 328,15m, até o vértice 476, de coordenadas
N=7.554.117,58m e E=533.661,01m; daí,  segue com o azimute de 109°47'12",  na
distância  de  192,10m,  até  o  vértice  477,  de  coordenadas  N=7.554.052,55m  e
E=533.841,77m; daí, segue com o azimute de 72°29'8", na distância de 350,32m, até
o vértice 478, de coordenadas N=7.554.157,98m e E=534.175,86m; daí, segue com o
azimute de 83°56'47", na distância de 166,61m, até o vértice 479, de coordenadas
N=7.554.175,55m  e E=534.341,53m;  daí,  segue com  o  azimute  de  77°37'31",  na
distância  de  263,36m,  até  o  vértice  480,  de  coordenadas  N=7.554.231,99m  e
E=534.598,78m; daí, segue com o azimute de 88°24'14", na distância de 114m, até o
vértice 481, de coordenadas N=7.554.235,16m e E=534.712,73m; daí, segue com o
azimute de 121°18'27", na distância de 183,57m, até o vértice 482, de coordenadas
N=7.554.139,77m e E=534.869,57m; daí,  segue com o azimute de 140°40'21",  na
distância  de  117,74m,  até  o  vértice  483,  de  coordenadas  N=7.554.048,70m  e
E=534.944,19m; daí, segue com o azimute de 117°28'26", na distância de 99,28m,
até o vértice 484, de coordenadas N=7.554.002,90m e E=535.032,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°21'59",  na  distância  de  172,88m,  até  o  vértice  485,  de
coordenadas  N=7.553.995,76m  e  E=535.205,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
83°51'1",  na  distância  de  99,19m,  até  o  vértice  486,  de  coordenadas
N=7.554.006,38m  e E=535.303,63m;  daí,  segue com  o  azimute  de  35°22'26",  na
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distância  de  134,04m,  até  o  vértice  487,  de  coordenadas  N=7.554.115,68m  e
E=535.381,23m; daí, segue com o azimute de 42°38'12", na distância de 119,67m,
até o vértice 488, de coordenadas N=7.554.203,72m e E=535.462,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  34°11'26",  na  distância  de  106,62m,  até  o  vértice  489,  de
coordenadas  N=7.554.291,91m  e  E=535.522,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
340°19'23",  na  distância  de  104,71m,  até  o  vértice  490,  de  coordenadas
N=7.554.390,51m e E=535.486,95m; daí,  segue com o azimute de 313°43'26",  na
distância  de  216,09m,  até  o  vértice  491,  de  coordenadas  N=7.554.539,86m  e
E=535.330,78m; daí, segue com o azimute de 352°41'26", na distância de 142,75m,
até o vértice 492, de coordenadas N=7.554.681,45m e E=535.312,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  42°18'7",  na  distância  de  159,94m,  até  o  vértice  493,  de
coordenadas  N=7.554.799,74m  e  E=535.420,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
92°54'34",  na  distância  de  144,37m,  até  o  vértice  494,  de  coordenadas
N=7.554.792,41m  e E=535.564,44m;  daí,  segue  com o  azimute  de  112°3'10",  na
distância  de  114,81m,  até  o  vértice  495,  de  coordenadas  N=7.554.749,31m  e
E=535.670,86m; daí, segue com o azimute de 61°39'15", na distância de 83,28m, até
o vértice 496, de coordenadas N=7.554.788,85m e E=535.744,15m; daí, segue com o
azimute de 28°13'52", na distância de 104,88m, até o vértice 497, de coordenadas
N=7.554.881,25m  e  E=535.793,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  6°13'40",  na
distância  de  35,98m,  até  o  vértice  498,  de  coordenadas  N=7.554.917,01m  e
E=535.797,67m; daí, segue com o azimute de 22°1'19", na distância de 32,09m, até o
vértice 499, de coordenadas N=7.554.946,76m e E=535.809,70m; daí, segue com o
azimute de 350°16'41", na distância de 71,01m, até o vértice 500, de coordenadas
N=7.555.016,75m  e  E=535.797,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  7°5'53",  na
distância  de  88,02m,  até  o  vértice  501,  de  coordenadas  N=7.555.104,09m  e
E=535.808,58m; daí, segue com o azimute de 52°43'6", na distância de 161,45m, até
o vértice 502, de coordenadas N=7.555.201,89m e E=535.937,04m; daí, segue com o
azimute  de  29°9'22",  na  distância  de  46,78m, até  o  vértice  503,  de  coordenadas
N=7.555.242,74m  e E=535.959,83m;  daí,  segue com  o  azimute  de  92°55'48",  na
distância  de  47,61m,  até  o  vértice  504,  de  coordenadas  N=7.555.240,30m  e
E=536.007,37m; daí, segue com o azimute de 118°43'40", na distância de 88,34m,
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até o vértice 505, de coordenadas N=7.555.197,84m e E=536.084,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°57'2",  na  distância  de  113,17m,  até  o  vértice  506,  de
coordenadas  N=7.555.240,33m  e  E=536.189,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°14'32",  na  distância  de  160,86m,  até  o  vértice  507,  de  coordenadas
N=7.555.400,23m  e E=536.207,22m;  daí,  segue com  o  azimute  de  43°55'37",  na
distância  de  90,17m,  até  o  vértice  508,  de  coordenadas  N=7.555.465,17m  e
E=536.269,78m; daí, segue com o azimute de 17°49'37", na distância de 81,45m, até
o vértice 509, de coordenadas N=7.555.542,71m e E=536.294,71m; daí, segue com o
azimute de 16°24'40", na distância de 132,84m, até o vértice 510, de coordenadas
N=7.555.670,14m e E=536.332,24m; daí,  segue com o azimute de 298°36'58",  na
distância  de  31,33m,  até  o  vértice  511,  de  coordenadas  N=7.555.685,14m  e
E=536.304,74m; daí, segue com o azimute de 276°17'41", na distância de 159,13m,
até o vértice 512, de coordenadas N=7.555.702,59m e E=536.146,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  289°1'48",  na  distância  de  125,77m,  até  o  vértice  513,  de
coordenadas  N=7.555.743,60m  e  E=536.027,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
304°35'19",  na  distância  de  105m,  até  o  vértice  514,  de  coordenadas
N=7.555.803,21m e E=535.941,23m; daí,  segue com o azimute de 348°38'29",  na
distância  de  69,09m,  até  o  vértice  515,  de  coordenadas  N=7.555.870,94m  e
E=535.927,62m; daí, segue com o azimute de 21°22'50", na distância de 80,63m, até
o vértice 516, de coordenadas N=7.555.946,02m e E=535.957,01m; daí, segue com o
azimute de 42°21'12",  na distância de 57,18m, até o vértice 517, de coordenadas
N=7.555.988,28m  e E=535.995,53m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°19'42",  na
distância  de  229,71m,  até  o  vértice  518,  de  coordenadas  N=7.555.966,94m  e
E=536.224,25m; daí, segue com o azimute de 67°55'43", na distância de 120,99m,
até o vértice 519, de coordenadas N=7.556.012,41m e E=536.336,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  53°23'3",  na  distância  de  162,79m,  até  o  vértice  520,  de
coordenadas  N=7.556.109,50m  e  E=536.467,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
79°23'57",  na  distância  de  86,44m,  até  o  vértice  521,  de  coordenadas
N=7.556.125,41m e E=536.552,01m; daí,  segue com o azimute de 317°44'22",  na
distância  de  190,76m,  até  o  vértice  522,  de  coordenadas  N=7.556.266,59m  e
E=536.423,72m; daí, segue com o azimute de 49°30'53", na distância de 156,15m,
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até o vértice 523, de coordenadas N=7.556.367,97m e E=536.542,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  50°21'18",  na  distância  de  90,28m,  até  o  vértice  524,  de
coordenadas  N=7.556.425,57m  e  E=536.612,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
325°33'49",  na  distância  de  74,92m,  até  o  vértice  525,  de  coordenadas
N=7.556.487,36m  e E=536.569,63m;  daí,  segue  com o  azimute  de  31°48'11",  na
distância  de  146,96m,  até  o  vértice  526,  de  coordenadas  N=7.556.612,26m  e
E=536.647,08m; daí, segue com o azimute de 46°16'59", na distância de 113,70m,
até o vértice 527, de coordenadas N=7.556.690,84m e E=536.729,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  68°59'18",  na  distância  de  115,48m,  até  o  vértice  528,  de
coordenadas  N=7.556.732,24m  e  E=536.837,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°32'43",  na  distância  de  224,04m,  até  o  vértice  529,  de  coordenadas
N=7.556.549,74m  e E=536.967,02m;  daí,  segue com  o  azimute  de  131°3'17",  na
distância  de  129,28m,  até  o  vértice  530,  de  coordenadas  N=7.556.464,84m  e
E=537.064,50m; daí, segue com o azimute de 110°47'35", na distância de 155m, até
o vértice 531, de coordenadas N=7.556.409,81m e E=537.209,41m; daí, segue com o
azimute de 112°58'32", na distância de 89,54m, até o vértice 532, de coordenadas
N=7.556.374,86m e E=537.291,85m; daí,  segue com o azimute de 173°28'30",  na
distância  de  88,04m,  até  o  vértice  533,  de  coordenadas  N=7.556.287,39m  e
E=537.301,85m; daí, segue com o azimute de 120°47'19", na distância de 150,24m,
até o vértice 534, de coordenadas N=7.556.210,49m e E=537.430,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  20°54'19",  na  distância  de  92,16m,  até  o  vértice  535,  de
coordenadas  N=7.556.296,58m  e  E=537.463,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
342°43'43",  na  distância  de  46,03m,  até  o  vértice  536,  de  coordenadas
N=7.556.340,54m  e E=537.450,13m;  daí,  segue como o  azimute  de  48°8'54",  na
distância  de  105,54m,  até  o  vértice  537,  de  coordenadas  N=7.556.410,96m  e
E=537.528,75m; daí, segue com o azimute de 121°57'50", na distância de 105,68m,
até o vértice 538, de coordenadas N=7.556.355,01m e E=537.618,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  122°15'24",  na  distância  de  80,64m,  até  o  vértice  539,  de
coordenadas  N=7.556.311,97m  e  E=537.686,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
145°8'38",  na  distância  de  56,41m,  até  o  vértice  540,  de  coordenadas
N=7.556.265,68m  e E=537.718,84m;  daí,  segue com  o  azimute  de  181°58'7",  na
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distância  de  116,55m,  até  o  vértice  541,  de  coordenadas  N=7.556.149,21m  e
E=537.714,83m; daí, segue com o azimute de 180°19'44", na distância de 0,97m, até
o vértice 542, de coordenadas N=7.556.148,23m e E=537.714,83m; daí, segue com o
azimute de 196°54'13", na distância de 130,04m, até o vértice 543, de coordenadas
N=7.556.023,81m e E=537.677,02m; daí,  segue com o azimute de 200°11'31",  na
distância  de  73,22m,  até  o  vértice  544,  de  coordenadas  N=7.555.955,09m  e
E=537.651,74m; daí, segue com o azimute de 185°36'17", na distância de 180,88m,
até o vértice 545, de coordenadas N=7.555.775,07m e E=537.634,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°39'17",  na  distância  de  102,99m,  até  o  vértice  546,  de
coordenadas  N=7.555.708,40m  e  E=537.555,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
272°56'21",  na  distância  de  102,23m,  até  o  vértice  547,  de  coordenadas
N=7.555.713,64m  e E=537.453,49m;  daí,  segue com  o  azimute  de  212°5'36",  na
distância  de  75,17m,  até  o  vértice  548,  de  coordenadas  N=7.555.649,96m  e
E=537.413,55m; daí, segue com o azimute de 203°56'46", na distância de 105,95m,
até o vértice 549, de coordenadas N=7.555.553,13m e E=537.370,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  135°41'14",  na  distância  de  61,39m,  até  o  vértice  550,  de
coordenadas  N=7.555.509,21m  e  E=537.413,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
165°19'42",  na  distância  de  32,58m,  até  o  vértice  551,  de  coordenadas
N=7.555.477,69m  e E=537.421,69m;  daí,  segue com  o  azimute  de  102°2'34",  na
distância  de  150,46m,  até  o  vértice  552,  de  coordenadas  N=7.555.446,30m  e
E=537.568,83m; daí, segue com o azimute de 85°5'30", na distância de 338,58m, até
o vértice 553, de coordenadas N=7.555.475,27m e E=537.906,17m; daí, segue com o
azimute de 161°35'60", na distância de 125,85m, até o vértice 554, de coordenadas
N=7.555.355,86m  e  E=537.945,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  99°15'8",  na
distância  de  73,50m,  até  o  vértice  555,  de  coordenadas  N=7.555.344,04m  e
E=538.018,43m; daí, segue com o azimute de 91°36'14", na distância de 112,57m,
até o vértice 556, de coordenadas N=7.555.340,89m e E=538.130,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°12'12",  na  distância  de  94,47m,  até  o  vértice  557,  de
coordenadas  N=7.555.262,76m  e  E=538.077,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
190°41'20",  na  distância  de  168,44m,  até  o  vértice  558,  de  coordenadas
N=7.555.097,25m e E=538.046,61m; daí,  segue com o azimute de 184°11'21",  na
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distância  de  128,50m,  até  o  vértice  559,  de  coordenadas  N=7.554.969,09m  e
E=538.037,22m; daí, segue com o azimute de 227°18'20", na distância de 110,55m,
até o vértice 560, de coordenadas N=7.554.894,13m e E=537.955,97m; daí, segue
com  o  azimute  de  219°10'38",  na  distância  de  108,73m,  até  o  vértice  561,  de
coordenadas  N=7.554.809,84m  e  E=537.887,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
237°24'58",  na  distância  de  133,51m,  até  o  vértice  562,  de  coordenadas
N=7.554.737,94m  e  E=537.774,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  241°8'2",  na
distância  de  74,65m,  até  o  vértice  563,  de  coordenadas  N=7.554.701,90m  e
E=537.709,41m; daí, segue com o azimute de 162°16'45", na distância de 105,94m,
até o vértice 564, de coordenadas N=7.554.600,98m e E=537.741,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°41'33",  na  distância  de  52,73m,  até  o  vértice  565,  de
coordenadas  N=7.554.567,58m  e  E=537.700,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°40'7",  na  distância  de  161,27m,  até  o  vértice  566,  de  coordenadas
N=7.554.406,38m e E=537.696,17m; daí,  segue com o azimute de 111°18'12",  na
distância  de  185,76m,  até  o  vértice  567,  de  coordenadas  N=7.554.338,90m  e
E=537.869,23m; daí, segue com o azimute de 139°58'34", na distância de 197,29m,
até o vértice 568, de coordenadas N=7.554.187,82m e E=537.996,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  150°55'51",  na  distância  de  181,09m,  até  o  vértice  569,  de
coordenadas  N=7.554.029,54m  e  E=538.084,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
138°7'47",  na  distância  de  159,55m,  até  o  vértice  570,  de  coordenadas
N=7.553.910,73m e E=538.190,58m; daí,  segue com o azimute de 109°49'26",  na
distância  de  70,39m,  até  o  vértice  571,  de  coordenadas  N=7.553.886,86m  e
E=538.256,80m; daí, segue com o azimute de 96°28'30", na distância de 107,43m,
até o vértice 572, de coordenadas N=7.553.874,75m e E=538.363,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  113°58'55",  na  distância  de  68,43m,  até  o  vértice  573,  de
coordenadas  N=7.553.846,93m  e  E=538.426,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
176°20'3",  na  distância  de  210,63m,  até  o  vértice  574,  de  coordenadas
N=7.553.636,73m e E=538.439,54m; daí,  segue com o azimute de 140°38'23",  na
distância  de  74,05m,  até  o  vértice  575,  de  coordenadas  N=7.553.579,48m  e
E=538.486,50m; daí, segue com o azimute de 109°32'43", na distância de 102,90m,
até o vértice 576, de coordenadas N=7.553.545,05m e E=538.583,47m; daí, segue
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com  o  azimute  de  131°9'42",  na  distância  de  65,58m,  até  o  vértice  577,  de
coordenadas  N=7.553.501,89m  e  E=538.632,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
170°58'23",  na  distância  de  151,04m,  até  o  vértice  578,  de  coordenadas
N=7.553.352,72m e E=538.656,54m; daí,  segue com o azimute de 179°58'49",  na
distância  de  73,50m,  até  o  vértice  579,  de  coordenadas  N=7.553.279,22m  e
E=538.656,56m; daí, segue com o azimute de 191°19'6", na distância de 69,16m, até
o vértice 580, de coordenadas N=7.553.211,40m e E=538.642,99m; daí, segue com o
azimute de 220°51'37", na distância de 107,34m, até o vértice 581, de coordenadas
N=7.553.130,22m e E=538.572,76m; daí,  segue com o azimute de 132°26'30",  na
distância  de  59,69m,  até  o  vértice  582,  de  coordenadas  N=7.553.089,94m  e
E=538.616,81m; daí, segue com o azimute de 159°53'32", na distância de 86,35m,
até o vértice 583, de coordenadas N=7.553.008,86m e E=538.646,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°59'16",  na  distância  de  47,44m,  até  o  vértice  584,  de
coordenadas  N=7.552.978,99m  e  E=538.609,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°22'39",  na  distância  de  109,73m,  até  o  vértice  585,  de  coordenadas
N=7.552.977,80m e E=538.499,91m; daí,  segue com o azimute de 275°29'13",  na
distância  de  148,14m,  até  o  vértice  586,  de  coordenadas  N=7.552.991,97m  e
E=538.352,44m; daí, segue com o azimute de 260°28'13", na distância de 98,04m,
até o vértice 587, de coordenadas N=7.552.975,74m e E=538.255,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  334°29'56",  na  distância  de  122,78m,  até  o  vértice  588,  de
coordenadas  N=7.553.086,56m  e  E=538.202,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
257°53'33",  na  distância  de  228,22m,  até  o  vértice  589,  de  coordenadas
N=7.553.038,69m  e E=537.979,75m;  daí,  segue com  o  azimute  de  226°38'3",  na
distância  de  213,15m,  até  o  vértice  590,  de  coordenadas  N=7.552.892,33m  e
E=537.824,79m; daí, segue com o azimute de 263°35'20", na distância de 289,61m,
até o vértice 591, de coordenadas N=7.552.859,99m e E=537.536,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°6'8",  na  distância  de  120,11m,  até  o  vértice  592,  de
coordenadas  N=7.552.803,79m  e  E=537.430,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°55'20",  na  distância  de  64,43m,  até  o  vértice  593,  de  coordenadas
N=7.552.753,77m e E=537.471,46m; daí,  segue com o azimute de 236°23'4"  ,  na
distância  de  45,02m,  até  o  vértice  594,  de  coordenadas  N=7.552.728,85m  e
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E=537.433,96m; daí, segue com o azimute de 302°28'23", na distância de 40,77m,
até o vértice 595, de coordenadas N=7.552.750,74m e E=537.399,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°59'43",  na  distância  de  168,87m,  até  o  vértice  596,  de
coordenadas  N=7.552.644,45m  e  E=537.268,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
230°51'26",  na  distância  de  145,34m,  até  o  vértice  597,  de  coordenadas
N=7.552.552,71m  e E=537.155,63m;  daí,  segue com  o  azimute  de  254°24'1",  na
distância  de  113,03m,  até  o  vértice  598,  de  coordenadas  N=7.552.522,31m  e
E=537.046,76m; daí, segue com o azimute de 184°4'11", na distância de 145,99m,
até o vértice 599, de coordenadas N=7.552.376,69m e E=537.036,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  283°1'52",  na  distância  de  160,89m,  até  o  vértice  600,  de
coordenadas  N=7.552.412,97m  e  E=536.879,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°0'33",  na  distância  de  203,92m,  até  o  vértice  601,  de  coordenadas
N=7.552.384,62m e E=536.677,71m; daí,  segue com o azimute de 305°29'21",  na
distância  de  61,44m,  até  o  vértice  602,  de  coordenadas  N=7.552.420,29m  e
E=536.627,68m; daí, segue com o azimute de 359°50'46", na distância de 113,08m,
até o vértice 603, de coordenadas N=7.552.533,37m e E=536.627,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  344°19'18",  na  distância  de  32,31m,  até  o  vértice  604,  de
coordenadas  N=7.552.564,48m  e  E=536.618,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°46'19",  na  distância  de  50,70m,  até  o  vértice  605,  de  coordenadas
N=7.552.614,82m e E=536.624,63m; daí,  segue com o azimute de 340°23'40",  na
distância  de  93,24m,  até  o  vértice  606,  de  coordenadas  N=7.552.702,66m  e
E=536.593,34m; daí, segue com o azimute de 338°40'6", na distância de 60,66m, até
o vértice 607, de coordenadas N=7.552.759,16m e E=536.571,28m; daí, segue com o
azimute de 270°45'7",  na distância de 94,76m, até o vértice 608, de coordenadas
N=7.552.760,40m e E=536.476,53m; daí,  segue com o azimute de 169°41'17",  na
distância  de  114,87m,  até  o  vértice  609,  de  coordenadas  N=7.552.647,39m  e
E=536.497,09m; daí, segue com o azimute de 160°31'30", na distância de 77,08m,
até o vértice 610, de coordenadas N=7.552.574,72m e E=536.522,79m, situado nos
limites do Município de Aiuruoca e nos limites do Município de Alagoa; daí,  segue
confrontando com o Município de Alagoa, com o azimute de 181°59'7", na distância
de 125,80m, até o vértice 611, de coordenadas N=7.552.448,99m e E=536.518,43m;
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daí, segue com o azimute de 222°33'52", na distância de 94,93m, até o vértice 612,
de coordenadas N=7.552.379,07m e E=536.454,22m; daí, segue com o azimute de
278°20'27",  na  distância  de  75,90m,  até  o  vértice  613,  de  coordenadas
N=7.552.390,08m e E=536.379,12m; daí,  segue com o azimute de 292°48'40",  na
distância  de  113,11m,  até  o  vértice  614,  de  coordenadas  N=7.552.433,94m  e
E=536.274,85m; daí, segue com o azimute de 310°50'41", na distância de 44,61m,
até o vértice 615, de coordenadas N=7.552.463,11m e E=536.241,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  285°8'16",  na  distância  de  98,68m,  até  o  vértice  616,  de
coordenadas  N=7.552.488,88m  e  E=536.145,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
278°15'47",  na  distância  de  97,18m,  até  o  vértice  617,  de  coordenadas
N=7.552.502,85m e E=536.049,67m; daí,  segue com o azimute de 250°53'34",  na
distância  de  65,56m,  até  o  vértice  618,  de  coordenadas  N=7.552.481,39m  e
E=535.987,72m; daí, segue com o azimute de 262°10'7", na distância de 54,64m, até
o vértice 619, de coordenadas N=7.552.473,94m e E=535.933,58m; daí, segue com o
azimute de 210°39'20", na distância de 134,47m, até o vértice 620, de coordenadas
N=7.552.358,26m e E=535.865,02m; daí,  segue com o azimute de 160°56'51",  na
distância  de  121,46m,  até  o  vértice  621,  de  coordenadas  N=7.552.243,46m  e
E=535.904,67m; daí, segue com o azimute de 96°6'8", na distância de 80,53m, até o
vértice 622, de coordenadas N=7.552.234,90m e E=535.984,74m; daí, segue com o
azimute de 96°27'5”,  na distância de 138,09m, até o vértice 623, de coordenadas
N=7.552.219,38m e E=536.121,95m; daí,  segue com o azimute de 110°44'10”,  na
distância  de  32,80m,  até  o  vértice  624,  de  coordenadas  N=7.552.207,77m  e
E=536.152,63m; daí, segue com o azimute de 180°56'9”, na distância de 94,41m, até
o vértice 625, de coordenadas N=7.552.113,38m e E=536.151,09m; daí, segue com o
azimute de 189°5'36”,  na distância de 86,46m, até o vértice 626, de coordenadas
N=7.552.028,00m  e  E=536.137,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  173°30'6”,  na
distância  de  197,37m,  até  o  vértice  627,  de  coordenadas  N=7.551.831,90m  e
E=536.159,76m; daí, segue com o azimute de 195°16'4”, na distância de 42,36m, até
o vértice 628, de coordenadas N=7.551.791,03m e E=536.148,60m;daí, segue com o
azimute de 234°13'48”, na distância de 436,61m, até o vértice 629, de coordenadas
N=7.551.791,40m e E=536.148,12m; daí,  segue com o azimute de 123°16'12”,  na
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distância  de  311,26m,  até  o  vértice  630,  de  coordenadas  N=7.551.524,63m  e
E=535.789,09m; daí, segue com o azimute de 161°16'11”, na distância de 293,93m,
até o vértice 647, de coordenadas N=7.551.350,03m e E=536.054,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°14'49”,  na  distância  de  208,90m,  até  o  vértice  632,  de
coordenadas  N=7.552.015,62m  e  E=536.549,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
31°32'29”,  na  distância  de  196,65m,  até  o  vértice  633,  de  coordenadas
N=7.552.183,22m  e  E=536.652,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  75°14'48”,  na
distância  de  191,97m,  até  o  vértice  634,  de  coordenadas  N=7.552.232,11m  e
E=536.838,17m; daí, segue com o azimute de 122°40'16”, na distância de 212,99m,
até o vértice 635, de coordenadas N=7.552.117,13m e E=537.017,46m; daí, segue
com  o  azimute  de  164°32'19”,  na  distância  de  300,97m,  até  o  vértice  636,  de
coordenadas  N=7.551.827,05m  e  E=537.097,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
225°44'23”,  na  distância  de  440,37m,  até  o  vértice  637,  de  coordenadas
N=7.551.519,70m e E=536.782,31m; daí,  segue com o azimute de 219°15'29”,  na
distância  de  108,40m,  até  o  vértice  638,  de  coordenadas  N=7.551.435,77m  e
E=536.713,72m; daí, segue com o azimute de 160°32'57”, na distância de 89,72m,
até o vértice 639, de coordenadas N=7.551.351,17m e E=536.743,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  129°1'26”,  na  distância  de  186,53m,  até  o  vértice  640,  de
coordenadas  N=7.551.233,72m  e  E=536.888,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°51'11”,  na  distância  de  134,53m,  até  o  vértice  641,  de  coordenadas
N=7.551.156,28m e E=536.778,51m; daí,  segue com o azimute de 255°12'10”,  na
distância  de  186,01m,  até  o  vértice  642,  de  coordenadas  N=7.551.108,77m  e
E=536.598,66m; daí, segue com o azimute de 229°34'57”, na distância de 111,69m,
até o vértice 643, de coordenadas N=7.551.036,35m e E=536.513,63m; daí, segue
com  o  azimute  de  188°40'42”,  na  distância  de  149,21m,  até  o  vértice  644,  de
coordenadas  N=7.550.888,86m  e  E=536.491,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°27'54”,  na  distância  de  85,30m,  até  o  vértice  645,  de  coordenadas
N=7.550.858,93m e E=536.411,23m; daí,  segue com o azimute de 296°33'22”,  na
distância  de  251,48m,  até  o  vértice  646,  de  coordenadas  N=7.550.971,36m  e
E=536.186,29m; daí, segue com o azimute de 340°26'15”, na distância de 119,33m,
até o vértice 647, de coordenadas N=7.551.083,80m e E=536.146,33m; daí, segue
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com  o  azimute  de  259°24'3”,  na  distância  de  81,44m,  até  o  vértice  648,  de
coordenadas  N=7.551.068,82m  e  E=536.066,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
198°25'59”,  na  distância  de  134,31m,  até  o  vértice  649,  de  coordenadas
N=7.550.941,41m e E=536.023,81m; daí,  segue com o azimute de 278°18'18”,  na
distância  de  103,55m,  até  o  vértice  650,  de  coordenadas  N=7.550.956,36m  e
E=535.921,35m; daí, segue com o azimute de 343°29'5”, na distância de 96,47m, até
o vértice 651, de coordenadas N=7.551.048,85m e E=535.893,92m; daí, segue com o
azimute de 292°15'29”, na distância de 73,47m, até o vértice 652, de coordenadas
N=7.551.076,68m e E=535.825,93m; daí,  segue com o azimute de 352°39'11”,  na
distância  de  122,02m,  até  o  vértice  653,  de  coordenadas  N=7.551.197,70m  e
E=535.810,33m; daí, segue com o azimute de 307°48'11”, na distância de 44,56m, 

até o vértice 654, de coordenadas N=7.551.225,01m e E=535.775,12m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°28'2”,  na  distância  de  112,76m,  até  o  vértice  655,  de
coordenadas  N=7.551.206,34m  e  E=535.663,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°22'4”,  na  distância  de  216,66m,  até  o  vértice  656,  de  coordenadas
N=7.551.038,84m e E=535.526,49m; daí,  segue com o azimute de 241°23'35”,  na
distância  de  125,24m,  até  o  vértice  657,  de  coordenadas  N=7.550.978,88m  e
E=535.416,54m; daí, segue com o azimute de 170°49'59”, na distância de 78,51m,
até o vértice 658, de coordenadas N=7.550.901,36m e E=535.429,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  203°54'5”,  na  distância  de  215,90m,  até  o  vértice  659,  de
coordenadas  N=7.550.703,98m  e  E=535.341,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°58'29”,  na  distância  de  126,15m,  até  o  vértice  660,  de  coordenadas
N=7.550.579,05m e E=535.324,07m; daí,  segue com o azimute de 262°56'34”,  na
distância  de  244,23m,  até  o  vértice  661,  de  coordenadas  N=7.550.549,04m  e
E=535.081,69m; daí, segue com o azimute de 266°35'23”, na distância de 252,90m,
até o vértice 662, de coordenadas N=7.550.534,00m e E=534.829,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  198°22'58”,  na  distância  de  71,10m,  até  o  vértice  663,  de
coordenadas  N=7.550.466,53m  e  E=534.806,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
194°1'59”,  na  distância  de  102,97m,  até  o  vértice  664,  de  coordenadas
N=7.550.366,63m e E=534.781,84m; daí,  segue com o azimute de 232°41'25”,  na
distância  de  66,10m,  até  o  vértice  665,  de  coordenadas  N=7.550.326,57m  e
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E=534.729,27m; daí, segue com o azimute de 337°49'42”, na distância de 205,18m,
até o vértice 666, de coordenadas N=7.550.516,57m e E=534.651,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°5'24”,  na  distância  de  147,82m,  até  o  vértice  667,  de
coordenadas  N=7.550.506,49m  e  E=534.504,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°0'46”,  na  distância  de  139,93m,  até  o  vértice  668,  de  coordenadas
N=7.550.366,59m e E=534.501,89m; daí,  segue com o azimute de 274°45'57”,  na
distância  de  60,21m,  até  o  vértice  669,  de  coordenadas  N=7.550.371,59m  e
E=534.441,89m; daí, segue com o azimute de 352°8'43”, na distância de 292,62m,
até o vértice 670, de coordenadas N=7.550.661,46m e E=534.401,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  29°23'11”,  na  distância  de  249,57m,  até  o  vértice  671,  de
coordenadas  N=7.550.878,92m  e  E=534.524,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
56°46'12”,  na  distância  de  173,33m,  até  o  vértice  672,  de  coordenadas
N=7.550.973,90m  e  E=534.669,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°41'2”,  na
distância  de  189,14m,  até  o  vértice  673,  de  coordenadas  N=7.551.023,86m  e
E=534.851,77m; daí, segue com o azimute de 27°4'32”, na distância de 126,28m, até
o vértice 674, de coordenadas N=7.551.136,31m e E=534.909,25m; daí, segue com o
azimute de 311°54'31”, na distância de 97,35m, até o vértice 675, de coordenadas
N=7.551.201,33m e E=534.836,80m; daí,  segue com o azimute de 222°22'39”,  na
distância  de  77,91m,  até  o  vértice  676,  de  coordenadas  N=7.551.143,78m  e
E=534.784,29m; daí, segue com o azimute de 287°34'26”, na distância de 157,27m,
até o vértice 677, de coordenadas N=7.551.191,26m e E=534.634,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  327°30'48”,  na  distância  de  97,77m,  até  o  vértice  678,  de
coordenadas  N=7.551.273,73m  e  E=534.581,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°59'44”,  na  distância  de  132,91m,  até  o  vértice  679,  de  coordenadas
N=7.551.228,27m  e E=534.456,95m;  daí,  segue  com o  azimute  de  213°11'8”,  na
distância  de  122,81m,  até  o  vértice  680,  de  coordenadas  N=7.551.125,49m  e
E=534.389,73m; daí, segue com o azimute de 203°57'10”, na distância de 170,80m,
até o vértice 681, de coordenadas N=7.550.969,40m e E=534.320,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  276°54'2”,  na  distância  de  185,32m,  até  o  vértice  682,  de
coordenadas  N=7.550.991,66m  e  E=534.136,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°33'31”,  na  distância  de  63,29m,  até  o  vértice  683,  de  coordenadas
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N=7.550.991,17m  e  E=534.073,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  280°47'4”,  na
distância  de  79,16m,  até  o  vértice  684,  de  coordenadas  N=7.551.005,98m  e
E=533.995,37m; daí, segue com o azimute de 224°30'57”, na distância de 68,87m,
até o vértice 685, de coordenadas N=7.550.956,87m e E=533.947,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  197°14'9”,  na  distância  de  188,39m,  até  o  vértice  686,  de
coordenadas  N=7.550.776,95m  e  E=533.891,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
204°18'16”,  na  distância  de  104,38m,  até  o  vértice  687,  de  coordenadas
N=7.550.681,82m e E=533.848,30m; daí,  segue com o azimute de 217°45'52”,  na
distância  de  113,69m,  até  o  vértice  688,  de  coordenadas  N=7.550.591,95m  e
E=533.778,68m; daí, segue com o azimute de 258°58'23”, na distância de 58,32m,
até o vértice 689, de coordenadas N=7.550.580,80m e E=533.721,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  280°49'32”,  na  distância  de  76,84m,  até  o  vértice  690,  de
coordenadas  N=7.550.595,23m  e  E=533.645,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
307°57'3”,  na  distância  de  83,55m,  até  o  vértice  691,  de  coordenadas
N=7.550.646,61m  e  E=533.580,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  13°28'31”,  na
distância  de  85,52m,  até  o  vértice  692,  de  coordenadas  N=7.550.729,77m  e
E=533.600,01m; daí, segue com o azimute de 340°7'54”, na distância de 115,56m,
até o vértice 693, de coordenadas N=7.550.838,46m e E=533.560,73m; daí, segue
com  o  azimute  de  282°35'60”,  na  distância  de  89,69m,  até  o  vértice  694,  de
coordenadas  N=7.550.858,02m  e  E=533.473,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
254°0'39”,  na  distância  de  34,36m,  até  o  vértice  695,  de  coordenadas
N=7.550.848,56m e E=533.440,18m; daí,  segue com o azimute de 351°19'43”,  na
distância  de  130,56m,  até  o  vértice  696,  de  coordenadas  N=7.550.977,62m  e
E=533.420,49m; daí, segue com o azimute de 293°45'29”, na distância de 68,23m,
até o vértice 697, de coordenadas N=7.551.005,11m e E=533.358,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°50'60”,  na  distância  de  145,82m,  até  o  vértice  698,  de
coordenadas  N=7.550.950,14m  e  E=533.222,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
210°48'5”,  na  distância  de  207,34m,  até  o  vértice  699,  de  coordenadas
N=7.550.772,04m e E=533.116,81m; daí,  segue com o azimute de 257°14'12”,  na
distância  de  169,77m,  até  o  vértice  700,  de  coordenadas  N=7.550.734,53m  e
E=532.951,24m; daí, segue com o azimute de 358°33'38”, na distância de 125,01m,
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até o vértice 701, de coordenadas N=7.550.859,51m e E=532.948,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  301°47'7”,  na  distância  de  77,17m,  até  o  vértice  702,  de
coordenadas  N=7.550.900,16m  e  E=532.882,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°27'43”,  na  distância  de  163,46m,  até  o  vértice  703,  de  coordenadas
N=7.551.018,80m  e  E=532.994,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°16'59”,  na
distância  de  131,90m,  até  o  vértice  704,  de  coordenadas  N=7.551.050,08m  e
E=533.123,07m; daí, segue com o azimute de 30°56'17”, na distância de 109,30m,
até o vértice 705, de coordenadas N=7.551.143,83m e E=533.179,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  358°52'23”,  na  distância  de  156,22m,  até  o  vértice  706,  de
coordenadas  N=7.551.300,01m  e  E=533.176,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
272°13'42”,  na  distância  de  159,53m,  até  o  vértice  707,  de  coordenadas
N=7.551.306,22m e E=533.016,78m; daí,  segue com o azimute de 287°48'56”,  na
distância  de  81,94m,  até  o  vértice  708,  de  coordenadas  N=7.551.331,29m  e
E=532.938,78m; daí, segue com o azimute de 252°26'40”, na distância de 62,34m,
até o vértice 709, de coordenadas N=7.551.312,48m e E=532.879,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  194°56'12”,  na  distância  de  193,96m,  até  o  vértice  710,  de
coordenadas  N=7.551.125,08m  e  E=532.829,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
285°1'34”,  na  distância  de  132,53m,  até  o  vértice  711,  de  coordenadas
N=7.551.159,44m e E=532.701,35m; daí,  segue com o azimute de 265°13'28”,  na
distância  de  150,48m,  até  o  vértice  712,  de  coordenadas  N=7.551.146,91m  e
E=532.551,39m; daí, segue com o azimute de 267°10'41”, na distância de 62,57m,
até o vértice 713, de coordenadas N=7.551.143,83m e E=532.488,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  3°57'38”,  na  distância  de  181,61m,  até  o  vértice  714,  de
coordenadas  N=7.551.325,00m  e  E=532.501,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°47'25”,  na  distância  de  128,43m,  até  o  vértice  715,  de  coordenadas
N=7.551.453,09m e E=532.492,01m; daí,  segue com o azimute de 292°37'26”,  na
distância  de  81,26m,  até  o  vértice  716,  de  coordenadas  N=7.551.484,35m  e
E=532.417,00m; daí, segue com o azimute de 268°1'4”, na distância de 90,60m, até o
vértice 717, de coordenadas N=7.551.481,22m e E=532.326,46m; daí, segue com o
azimute de 323°36'51”, na distância de 73,67m, até o vértice 718, de coordenadas
N=7.551.540,53m e E=532.282,75m; daí,  segue com o azimute de 345°57'55”,  na
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distância  de  115,98m,  até  o  vértice  719,  de  coordenadas  N=7.551.653,04m  e
E=532.254,63m; daí, segue com o azimute de 268°17'37”, na distância de 104,96m,
até o vértice 720, de coordenadas N=7.551.649,92m e E=532.149,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  173°51'8”,  na  distância  de  121,21m,  até  o  vértice  721,  de
coordenadas  N=7.551.529,40m  e  E=532.162,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
192°23'38”,  na  distância  de  121,73m,  até  o  vértice  722,  de  coordenadas
N=7.551.410,51m e E=532.136,57m; daí,  segue com o azimute de 222°25'54”,  na
distância  de  117,01m,  até  o  vértice  723,  de  coordenadas  N=7.551.324,15m  e
E=532.057,62m; daí, segue com o azimute de 184°41'9”, na distância de 136,03m,
até o vértice 724, de coordenadas N=7.551.188,57m e E=532.046,51m; daí, segue
com  o  azimute  de  147°57'21”,  na  distância  de  89,30m,  até  o  vértice  725,  de
coordenadas  N=7.551.112,88m  e  E=532.093,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
194°3'22”,  na  distância  de  156,25m,  até  o  vértice  726,  de  coordenadas
N=7.550.961,31m e E=532.055,94m; daí,  segue com o azimute de 220°52'11”,  na
distância  de  325,55m,  até  o  vértice  727,  de  coordenadas  N=7.550.715,13m  e
E=531.842,92m; daí, segue com o azimute de 272°18'41”, na distância de 236,92m,
até o vértice 728, de coordenadas N=7.550.724,68m e E=531.606,19m; daí, segue
com  o  azimute  de  236°43'6”,  na  distância  de  181,19m,  até  o  vértice  729,  de
coordenadas  N=7.550.625,26m  e  E=531.454,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
278°58'14”,  na  distância  de  273,21m,  até  o  vértice  730,  de  coordenadas
N=7.550.667,86m e E=531.184,86m; daí,  segue com o azimute de 214°49'34”,  na
distância  de  265,27m,  até  o  vértice  731,  de  coordenadas  N=7.550.450,10m  e
E=531.033,36m; daí, segue com o azimute de 174°26'51”, na distância de 147,54m,
até o vértice 732, de coordenadas N=7.550.303,25m e E=531.047,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  96°39'5”,  na  distância  de  314,24m,  até  o  vértice  733,  de
coordenadas  N=7.550.266,86m  e  E=531.359,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
91°48'56”,  na  distância  de  160,26m,  até  o  vértice  734,  de  coordenadas
N=7.550.261,78m e E=531.519,93m; daí,  segue com o azimute de 121°46'42”,  na
distância  de  87,70m,  até  o  vértice  735,  de  coordenadas  N=7.550.215,59m  e
E=531.594,49m; daí, segue com o azimute de 168°4'51”, na distância de 109,80m,
até o vértice 736, de coordenadas N=7.550.108,16m e E=531.617,17m; daí, segue
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com  o  azimute  de  165°26'17”,  na  distância  de  210,12m,  até  o  vértice  737,  de
coordenadas  N=7.549.904,79m  e  E=531.670,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
218°16'52”,  na  distância  de  92,74m,  até  o  vértice  738,  de  coordenadas
N=7.549.831,99m e E=531.612,54m; daí,  segue com o azimute de 243°46'28”,  na
distância  de  132,15m,  até  o  vértice  739,  de  coordenadas  N=7.549.773,59m  e
E=531.494,00m; daí, segue com o azimute de 172°14'6”, na distância de 115,16m,
até o vértice 740, de coordenadas N=7.549.659,49m e E=531.509,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  254°14'45”,  na  distância  de  233,15m,  até  o  vértice  741,  de
coordenadas  N=7.549.596,18m  e  E=531.285,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
233°25'45”,  na  distância  de  180,87m,  até  o  vértice  742,  de  coordenadas
N=7.549.488,42m e E=531.139,90m; daí,  segue com o azimute de 136°14'59”,  na
distância  de  163,48m,  até  o  vértice  743,  de  coordenadas  N=7.549.370,33m  e
E=531.252,95m; daí, segue com o azimute de 71°6'40”, na distância de 266,02m, até
o vértice 744, de coordenadas N=7.549.456,44m e E=531.504,65m; daí, segue com o
azimute de 80°55'46”, na distância de 147,48m, até o vértice 745, de coordenadas
N=7.549.479,70m  e  E=531.650,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  93°55'2”,  na
distância  de  164,26m,  até  o  vértice  746,  de  coordenadas  N=7.549.468,47m  e
E=531.814,16m; daí, segue com o azimute de 168°22'16”, na distância de 225,84m,
até o vértice 747, de coordenadas N=7.549.247,27m e E=531.859,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  103°13'50”,  na  distância  de  98,57m,  até  o  vértice  748,  de
coordenadas  N=7.549.224,70m  e  E=531.955,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
72°54'50”,  na  distância  de  80,49m,  até  o  vértice  749,  de  coordenadas
N=7.549.248,35m e E=532.032,58m; daí,  segue com o azimute de 357°55'29”,  na
distância  de  108,66m,  até  o  vértice  750,  de  coordenadas  N=7.549.356,94m  e
E=532.028,64m; daí, segue com o azimute de 43°18'28”, na distância de 73,22m, até
o vértice 751, de coordenadas N=7.549.410,22m e E=532.078,86m; daí, segue com o
azimute de 95°9'30”,  na distância de 176,12m, até o vértice 752, de coordenadas
N=7.549.394,39m e E=532.254,27m; daí,  segue com o azimute de 149°35'24”,  na
distância  de  156,19m,  até  o  vértice  753,  de  coordenadas  N=7.549.259,69m  e
E=532.333,33m; daí, segue com o azimute de 144°4'53”, na distância de 192,76m,
até o vértice 754, de coordenadas N=7.549.103,58m e E=532.446,41m; daí, segue
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com  o  azimute  de  111°32'58”,  na  distância  de  229,94m,  até  o  vértice  755,  de
coordenadas  N=7.549.019,12m  e  E=532.660,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
182°24'12”,  na  distância  de  397,03m,  até  o  vértice  756,  de  coordenadas
N=7.548.622,44m e E=532.643,63m; daí,  segue com o azimute de 210°55'49”,  na
distância  de  529,55m,  até  o  vértice  757,  de  coordenadas  N=7.548.168,19m  e
E=532.371,45m; daí, segue com o azimute de 236°46'31”, na distância de 461,92m,
até o vértice 758, de coordenadas N=7.547.915,09m e E=531.985,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°20'23”,  na  distância  de  378,99m,  até  o  vértice  759,  de
coordenadas  N=7.548.281,74m  e  E=531.889,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
248°12'6”,  na  distância  de  185,38m,  até  o  vértice  760,  de  coordenadas
N=7.548.212,90m e E=531.716,99m; daí,  segue com o azimute de 258°15'32”,  na
distância  de  199,46m,  até  o  vértice  761,  de  coordenadas  N=7.548.172,32m  e
E=531.521,71m; daí, segue com o azimute de 312°55'52”, na distância de 251,51m,
até o vértice 762, de coordenadas N=7.548.343,62m e E=531.337,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  301°55'31”,  na  distância  de  177,69m,  até  o  vértice  763,  de
coordenadas  N=7.548.437,59m  e  E=531.186,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°32'14”,  na  distância  de  172,85m,  até  o  vértice  764,  de  coordenadas
N=7.548.466,23m  e  E=531.016,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  350°7'50”,  na
distância  de  80,23m,  até  o  vértice  765,  de  coordenadas  N=7.548.545,26m  e
E=531.002,54m; daí, segue com o azimute de 14°40'20”, na distância de 67,52m, até
o vértice 766, de coordenadas N=7.548.610,58m e E=531.019,64m; daí, segue com o
azimute de 332°33'1”,  na distância de 33,80m, até o vértice 767, de coordenadas
N=7.548.640,58m  e  E=531.004,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  224°0'3”,  na
distância  de  67,75m,  até  o  vértice  768,  de  coordenadas  N=7.548.591,84m  e
E=530.957,00m; daí, segue com o azimute de 187°58'10”, na distância de 119,02m,
até o vértice 769, de coordenadas N=7.548.473,97m e E=530.940,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  246°27'56”,  na  distância  de  28,66m,  até  o  vértice  770,  de
coordenadas  N=7.548.462,53m  e  E=530.914,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
276°21'49”,  na  distância  de  143,48m,  até  o  vértice  771,  de  coordenadas
N=7.548.478,43m e E=530.771,62m; daí,  segue com o azimute de 285°37'23”,  na
distância  de  146,15m,  até  o  vértice  772,  de  coordenadas  N=7.548.517,79m  e
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E=530.630,88m; daí, segue com o azimute de 169°22'7”, na distância de 110,73m,
até o vértice 773, de coordenadas N=7.548.408,96m e E=530.651,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  187°51'44”,  na  distância  de  68,37m,  até  o  vértice  774,  de
coordenadas  N=7.548.341,24m  e  E=530.641,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
168°49'20”,  na  distância  de  140,29m,  até  o  vértice  775,  de  coordenadas
N=7.548.203,61m  e  E=530.669,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  265°43'8”,  na
distância  de  215,03m,  até  o  vértice  776,  de  coordenadas  N=7.548.187,56m  e
E=530.454,71m; daí, segue com o azimute de 254°39'14”, na distância de 111,87m,
até o vértice 777, de coordenadas N=7.548.157,95m e E=530.346,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°3'38”,  na  distância  de  125,25m,  até  o  vértice  778,  de
coordenadas  N=7.548.149,35m  e  E=530.221,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
191°9'7”, na distância de 194m, até o vértice 779, de coordenadas N=7.547.959,02m
e E=530.184,36m; daí, segue com o azimute de 124°38'5”, na distância de 402,70m,
até o vértice 780, de coordenadas N=7.547.730,14m e E=530.515,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  169°52'32”,  na  distância  de  320,23m,  até  o  vértice  781,  de
coordenadas  N=7.547.414,90m  e  E=530.571,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
261°4'58”,  na  distância  de  290,61m,  até  o  vértice  782,  de  coordenadas
N=7.547.369,85m e E=530.284,90m; daí,  segue com o azimute de 341°34'58”,  na
distância  de  142,42m,  até  o  vértice  783,  de  coordenadas  N=7.547.504,98m  e
E=530.239,90m; daí, segue com o azimute de 269°59'6”, na distância de 253,30m,
até o vértice 784, de coordenadas N=7.547.504,91m e E=529.986,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°17'58”,  na  distância  de  83,66m,  até  o  vértice  785,  de
coordenadas  N=7.547.443,04m  e  E=529.930,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
256°54'57”,  na  distância  de  276,32m,  até  o  vértice  786,  de  coordenadas
N=7.547.380,48m  e  E=529.661,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  300°1'41”,  na
distância  de  332,68m,  até  o  vértice  787,  de  coordenadas  N=7.547.546,96m  e
E=529.373,12m; daí, segue com o azimute de 29°17'43”, na distância de 358,78m,
até o vértice 788, de coordenadas N=7.547.859,86m e E=529.548,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  356°33'51”,  na  distância  de  634,66m,  até  o  vértice  789,  de
coordenadas  N=7.548.493,38m  e  E=529.510,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°39'59”,  na  distância  de  83,39m,  até  o  vértice  790,  de  coordenadas
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N=7.548.464,40m e E=529.432,45m; daí,  segue com o azimute de 224°31'26”,  na
distância  de  103,59m,  até  o  vértice  791,  de  coordenadas  N=7.548.390,55m  e
E=529.359,81m; daí, segue com o azimute de 254°12'10”, na distância de 73,24m,
até o vértice 792, de coordenadas N=7.548.370,61m e E=529.289,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  270°18'56”,  na  distância  de  84,33m,  até  o  vértice  793,  de
coordenadas  N=7.548.371,07m  e  E=529.205,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
291°50'58”,  na  distância  de  102,57m,  até  o  vértice  794,  de  coordenadas
N=7.548.409,25m  e  E=529.109,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  286°39'8”,  na
distância  de  123,18m,  até  o  vértice  795,  de  coordenadas  N=7.548.444,54m  e
E=528.991,80m; daí, segue com o azimute de 315°0'57”, na distância de 83,19m, até
o vértice 796, de coordenadas N=7.548.503,38m e E=528.932,99m; daí, segue com o
azimute de 5°10'11”,  na distância de 205,37m, até o vértice 797, de coordenadas
N=7.548.707,92m  e  E=528.951,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°51'46”,  na
distância  de  205,15m,  até  o  vértice  798,  de  coordenadas  N=7.548.882,15m  e
E=529.059,79m; daí, segue com o azimute de 45°7'49”, na distância de 129,27m, até
o vértice 799, de coordenadas N=7.548.973,35m e E=529.151,40m; daí, segue com o
azimute de 54°26'29”, na distância de 160,26m, até o vértice 800, de coordenadas
N=7.549.066,55m  e  E=529.281,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  82°18'45”,  na
distância  de  108,42m,  até  o  vértice  801,  de  coordenadas  N=7.549.081,05m  e
E=529.389,22m; daí, segue com o azimute de 60°30'24”, na distância de 183,16m,
até o vértice 802, de coordenadas N=7.549.171,23m e E=529.548,65m; daí, segue
com  o  azimute  de  68°41'57”,  na  distância  de  127,80m,  até  o  vértice  803,  de
coordenadas  N=7.549.217,65m  e  E=529.667,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
65°34'59”,  na  distância  de  171,87m,  até  o  vértice  804,  de  coordenadas
N=7.549.288,70m  e  E=529.824,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  44°55'14”,  na
distância  de  221,17m,  até  o  vértice  805,  de  coordenadas  N=7.549.445,31m  e
E=529.980,40m; daí, segue com o azimute de 4°22'1”, na distância de 121,33m, até o
vértice 806, de coordenadas N=7.549.566,28m e E=529.989,63m; daí, segue com o
azimute de 45°48'55”,  na distância de 81,61m, até o vértice 807, de coordenadas
N=7.549.623,16m  e  E=530.048,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  18°54'38”,  na
distância  de  74,40m,  até  o  vértice  808,  de  coordenadas  N=7.549.693,55m  e
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E=530.072,27m; daí, segue com o azimute de 33°34'8”, na distância de 115,81m, até
o vértice 809, de coordenadas N=7.549.790,04m e E=530.136,31m; daí, segue com o
azimute de 53°27'32”, na distância de 156,13m, até o vértice 810, de coordenadas
N=7.549.883,00m  e  E=530.261,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  20°55'2”,  na
distância  de  47,48m,  até  o  vértice  811,  de  coordenadas  N=7.549.927,35m  e
E=530.278,70m; daí, segue com o azimute de 11°52'48”, na distância de 95,73m, até
o vértice 812, de coordenadas N=7.550.021,03m e E=530.298,40m; daí, segue com o
azimute de 325°14'26”, na distância de 108,23m, até o vértice 813, de coordenadas
N=7.550.109,94m  e  E=530.236,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  313°53'5”,  na
distância  de  153,48m,  até  o  vértice  814,  de  coordenadas  N=7.550.216,34m  e
E=530.126,08m; daí, segue com o azimute de 308°5'15”, na distância de 106,07m,
até o vértice 815, de coordenadas N=7.550.281,77m e E=530.042,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  299°45'1”,  na  distância  de  222,40m,  até  o  vértice  816,  de
coordenadas  N=7.550.392,13m  e  E=529.849,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
273°6'24”,  na  distância  de  198,29m,  até  o  vértice  817,  de  coordenadas
N=7.550.402,88m e E=529.651,51m; daí,  segue com o azimute de 259°20'37”,  na
distância  de  158,18m,  até  o  vértice  818,  de  coordenadas  N=7.550.373,63m  e
E=529.496,06m; daí, segue com o azimute de 262°55'18”, na distância de 168,76m,
até o vértice 819, de coordenadas N=7.550.352,84m e E=529.328,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  239°27'52”,  na  distância  de  184,31m,  até  o  vértice  820,  de
coordenadas  N=7.550.259,19m  e  E=529.169,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
286°37'9”,  na  distância  de  64,96m,  até  o  vértice  821,  de  coordenadas
N=7.550.277,77m e E=529.107,59m; daí,  segue com o azimute de 260°10'32”,  na
distância  de  74,23m,  até  o  vértice  822,  de  coordenadas  N=7.550.265,10m  e
E=529.034,45m; daí, segue com o azimute de 212°56'5”, na distância de 64,78m, até
o vértice 823, de coordenadas N=7.550.210,73m e E=528.999,23m; daí, segue com o
azimute de 171°2'33”,  na distância de 37,13m, até o vértice 824, de coordenadas
N=7.550.174,05m  e  E=529.005,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  226°6'9”,  na
distância  de  84,11m,  até  o  vértice  825,  de  coordenadas  N=7.550.115,73m  e
E=528.944,40m; daí, segue com o azimute de 254°30'5”, na distância de 156,77m,
até o vértice 826, de coordenadas N=7.550.073,84m e E=528.793,33m, situado no
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limite do Município de Alagoa e nos limites do Município de Baependi; daí,  segue
confrontando  com  o  Município  de  Baependi,  com  o  azimute  de  262°45'60”,  na
distância  de  181,75m,  até  o  vértice  827,  de  coordenadas  N=7.550.050,95m  e
E=528.613,03m; daí, segue com o azimute de 294°14'27”, na distância de 44,40m,
até o vértice 828, de coordenadas N=7.550.069,18m e E=528.572,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  267°42'23”,  na  distância  de  104,16m,  até  o  vértice  829,  de
coordenadas  N=7.550.065,01m  e  E=528.468,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°24'8”,  na  distância  de  123,82m,  até  o  vértice  830,  de  coordenadas
N=7.550.052,94m e E=528.345,24m; daí,  segue com o azimute de 177°37'44”,  na
distância  de  39,36m,  até  o  vértice  831,  de  coordenadas  N=7.550.013,61m  e
E=528.346,87m; daí, segue com o azimute de 130°9'28”, na distância de 89,17m, até
o vértice 832, de coordenadas N=7.549.956,10m e E=528.415,02m; daí, segue com o
azimute  de  213°35'1”,  na  distância  de  293m,  até  o  vértice  833,  de  coordenadas
N=7.549.712,01m e E=528.252,95m; daí,  segue com o azimute de 181°56'45”,  na
distância  de  127,95m,  até  o  vértice  834,  de  coordenadas  N=7.549.584,13m  e
E=528.248,60m; daí, segue com o azimute de 169°28'46”, na distância de 208,52m,
até o vértice 835, de coordenadas N=7.549.379,11m e E=528.286,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  190°53'6”,  na  distância  de  425,97m,  até  o  vértice  836,  de
coordenadas  N=7.548.960,80m  e  E=528.206,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
147°52'19”,  na  distância  de  83,89m,  até  o  vértice  837,  de  coordenadas
N=7.548.889,76m e E=528.250,85m; daí,  segue com o azimute de 154°37'44”,  na
distância  de  154,10m,  até  o  vértice  838,  de  coordenadas  N=7.548.750,53m  e
E=528.316,87m; daí, segue com o azimute de 141°5'42”, na distância de 163,09m,
até o vértice 839, de coordenadas N=7.548.623,62m e E=528.419,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  194°42'41”,  na  distância  de  175,32m,  até  o  vértice  840,  de
coordenadas  N=7.548.454,05m  e  E=528.374,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°39'32”,  na  distância  de  62,71m,  até  o  vértice  841,  de  coordenadas
N=7.548.394,52m e E=528.394,51m; daí,  segue com o azimute de 282°26'53”,  na
distância  de  184,11m,  até  o  vértice  842,  de  coordenadas  N=7.548.434,21m  e
E=528.214,73m; daí, segue com o azimute de 245°28'9”, na distância de 225,90m,
até o vértice 843, de coordenadas N=7.548.340,42m e E=528.009,22m; daí, segue
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com  o  azimute  de  211°20'51”,  na  distância  de  188,84m,  até  o  vértice  844,  de
coordenadas  N=7.548.179,15m  e  E=527.910,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
202°4'2”,  na  distância  de  220,58m,  até  o  vértice  845,  de  coordenadas
N=7.547.974,73m e E=527.828,11m; daí,  segue com o azimute de 273°39'55”,  na
distância  de  294,12m,  até  o  vértice  846,  de  coordenadas  N=7.547.993,53m  e
E=527.534,59m; daí, segue com o azimute de 249°10'5”, na distância de 136,97m,
até o vértice 847, de coordenadas N=7.547.944,82m e E=527.406,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°29'56”,  na  distância  de  109,65m,  até  o  vértice  848,  de
coordenadas  N=7.547.926,72m  e  E=527.298,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°55'5”,  na  distância  de  167,81m,  até  o  vértice  849,  de  coordenadas
N=7.547.894,46m  e  E=527.133,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  171°17'8”,  na
distância  de  241,34m,  até  o  vértice  850,  de  coordenadas  N=7.547.655,91m  e
E=527.170,31m; daí, segue com o azimute de 204°7'30”, na distância de 64,65m, até
o vértice 851, de coordenadas N=7.547.596,91m e E=527.143,89m; daí, segue com o
azimute de 271°28'19”, na distância de 199,50m, até o vértice 852, de coordenadas
N=7.547.602,03m  e  E=526.944,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  200°16'5”,  na
distância  de  89,01m,  até  o  vértice  853,  de  coordenadas  N=7.547.518,54m  e
E=526.913,62m; daí, segue com o azimute de 224°55'11”, na distância de 89,10m,
até o vértice 854, de coordenadas N=7.547.455,45m e E=526.850,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  270°4'21”,  na  distância  de  138,45m,  até  o  vértice  855,  de
coordenadas  N=7.547.455,62m  e  E=526.712,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
197°34'25”,  na  distância  de  254,23m,  até  o  vértice  856,  de  coordenadas
N=7.547.213,26m e E=526.635,50m; daí,  segue com o azimute de 224°10'58”,  na
distância  de  211,38m,  até  o  vértice  857,  de  coordenadas  N=7.547.061,67m  e
E=526.488,18m; daí, segue com o azimute de 125°30'6”, na distância de 117,68m,
até o vértice 858, de coordenadas N=7.546.993,33m e E=526.583,98m; daí, segue
com  o  azimute  de  116°32'55”,  na  distância  de  284,18m,  até  o  vértice  859,  de
coordenadas  N=7.546.866,31m  e  E=526.838,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
149°23'13”,  na  distância  de  115,44m,  até  o  vértice  860,  de  coordenadas
N=7.546.766,96m e E=526.896,99m; daí,  segue com o azimute de 197°52'39”,  na
distância  de  139,45m,  até  o  vértice  861,  de  coordenadas  N=7.546.634,25m  e
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E=526.854,18m; daí, segue com o azimute de 256°10'14”, na distância de 44,86m,
até o vértice 862, de coordenadas N=7.546.623,53m e E=526.810,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  273°36'5”,  na  distância  de  529,37m,  até  o  vértice  863,  de
coordenadas  N=7.546.656,78m  e  E=526.282,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
239°45'26”,  na  distância  de  280,70m,  até  o  vértice  864,  de  coordenadas
N=7.546.515,40m e E=526.039,80m; daí,  segue com o azimute de 266°10'21”,  na
distância  de  193,58m,  até  o  vértice  865,  de  coordenadas  N=7.546.502,48m  e
E=525.846,66m; daí, segue com o azimute de 180°53'21”, na distância de 138,72m,
até o vértice 866, de coordenadas N=7.546.363,77m e E=525.844,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  241°55'1”,  na  distância  de  148,91m,  até  o  vértice  867,  de
coordenadas  N=7.546.293,67m  e  E=525.713,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
208°36'51”,  na  distância  de  125,38m,  até  o  vértice  868,  de  coordenadas
N=7.546.183,61m e E=525.653,08m, situado nos limites do Município de Baependi e
nos limites  do Município de Alagoa;  daí,  segue confrontando com o Município de
Alagoa, com o azimute de 220°50'17”, na distância de 73,19m, até o vértice 869, de
coordenadas  N=7.546.128,23m  e  E=525.605,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°0'23”,  na  distância  de  102,40m,  até  o  vértice  870,  de  coordenadas
N=7.546.077,04m  e  E=525.516,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  124°3'7”,  na
distância  de  172,41m,  até  o  vértice  871,  de  coordenadas  N=7.545.980,50m  e
E=525.659,37m; daí, segue com o azimute de 134°59'9”, na distância de 71,36m, até
o vértice 872, de coordenadas N=7.545.930,05m e E=525.709,85m; daí, segue com o
azimute de 174°33'52”, na distância de 136,80m, até o vértice 873, de coordenadas
N=7.545.793,87m  e  E=525.722,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°49'55”,  na
distância  de  178,37m,  até  o  vértice  874,  de  coordenadas  N=7.545.791,28m  e
E=525.901,16m; daí, segue com o azimute de 163°43'23”, na distância de 101,77m,
até o vértice 875, de coordenadas N=7.545.693,58m e E=525.929,69m; daí, segue
com  o  azimute  de  93°41'24”,  na  distância  de  183,70m,  até  o  vértice  876,  de
coordenadas  N=7.545.681,76m  e  E=526.113,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°27'48”,  na  distância  de  104,84m,  até  o  vértice  877,  de  coordenadas
N=7.545.640,02m  e  E=526.209,17m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  133°48'2”,  na
distância  de  184,97m,  até  o  vértice  878,  de  coordenadas  N=7.545.511,99m  e
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E=526.342,67m; daí, segue com o azimute de 84°39'8”, na distância de 236,63m, até
o vértice 879, de coordenadas N=7.545.534,05m e E=526.578,27m; daí, segue com o
azimute de 95°57'31”, na distância de 312,17m, até o vértice 880, de coordenadas
N=7.545.501,64m e E=526.888,76m; daí,  segue com o azimute de 118°54'19”,  na
distância  de  85,82m,  até  o  vértice  881,  de  coordenadas  N=7.545.460,15m  e
E=526.963,89m; daí, segue com o azimute de 182°12'10”, na distância de 51,86m,
até o vértice 882, de coordenadas N=7.545.408,33m e E=526.961,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  224°56'30”,  na  distância  de  92,45m,  até  o  vértice  883,  de
coordenadas  N=7.545.342,89m  e  E=526.896,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°36'60”,  na  distância  de  95,97m,  até  o  vértice  884,  de  coordenadas
N=7.545.295,80m  e  E=526.812,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  245°38'1”,  na
distância  de  199,24m,  até  o  vértice  885,  de  coordenadas  N=7.545.213,60m  e
E=526.631,48m; daí, segue com o azimute de 212°23'41”, na distância de 189,61m,
até o vértice 886, de coordenadas N=7.545.053,50m e E=526.529,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°32'34”,  na  distância  de  143,85m,  até  o  vértice  887,  de
coordenadas  N=7.544.923,71m  e  E=526.467,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
199°41'8”,  na  distância  de  89,04m,  até  o  vértice  888,  de  coordenadas
N=7.544.839,88m  e  E=526.437,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  223°2'17”,  na
distância  de  130,86m,  até  o  vértice  889,  de  coordenadas  N=7.544.744,23m  e
E=526.348,56m; daí, segue com o azimute de 218°9'32”, na distância de 170,14m,
até o vértice 890, de coordenadas N=7.544.610,45m e E=526.243,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°43'11”,  na  distância  de  70,40m,  até  o  vértice  891,  de
coordenadas  N=7.544.541,06m  e  E=526.231,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°12'49”,  na  distância  de  256,72m,  até  o  vértice  892,  de  coordenadas
N=7.544.513,27m  e  E=526.486,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  179°19'2”,  na
distância  de  85,70m,  até  o  vértice  893,  de  coordenadas  N=7.544.427,58m  e
E=526.487,79m; daí, segue com o azimute de 245°30'12”, na distância de 191,24m,
até o vértice 894, de coordenadas N=7.544.348,28m e E=526.313,76m; daí, segue
com  o  azimute  de  241°29'34”,  na  distância  de  111,69m,  até  o  vértice  895,  de
coordenadas  N=7.544.294,97m  e  E=526.215,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
241°29'32”,  na  distância  de  43,98m,  até  o  vértice  896,  de  coordenadas
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N=7.544.273,98m e E=526.176,96m; daí,  segue com o azimute de 241°29'31”,  na
distância  de  139,08m,  até  o  vértice  897,  de  coordenadas  N=7.544.207,60m  e
E=526.054,74m; daí, segue com o azimute de 208°36'53”, na distância de 173,40m,
até o vértice 898, de coordenadas N=7.544.055,38m e E=525.971,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  105°10'36”,  na  distância  de  271,66m,  até  o  vértice  899,  de
coordenadas  N=7.543.984,26m  e  E=526.233,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°55'48”,  na  distância  de  162,51m,  até  o  vértice  900,  de  coordenadas
N=7.543.970,29m  e  E=526.395,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°6'22”,  na
distância  de  403,06m,  até  o  vértice  901,  de  coordenadas  N=7.544.032,61m  e
E=526.794,00m; daí, segue com o azimute de 97°5'28”, na distância de 63,83m, até o
vértice 902, de coordenadas N=7.544.024,73m e E=526.857,34m; daí, segue com o
azimute de 184°19'29”, na distância de 71,48m, até o vértice 903, de coordenadas
N=7.543.953,46m  e  E=526.851,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  224°5'27”,  na
distância  de  106,94m,  até  o  vértice  904,  de  coordenadas  N=7.543.876,65m  e
E=526.777,54m; daí, segue com o azimute de 256°1'2”, na distância de 81,56m, até o
vértice 905, de coordenadas N=7.543.856,94m e E=526.698,40m; daí, segue com o
azimute de 232°16'12”, na distância de 139,95m, até o vértice 906, de coordenadas
N=7.543.771,30m  e  E=526.587,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  160°2'1”,  na
distância  de  218,03m,  até  o  vértice  907,  de  coordenadas  N=7.543.566,38m  e
E=526.662,16m; daí, segue com o azimute de 200°2'1”, na distância de 51,15m, até o
vértice 908, de coordenadas N=7.543.518,33m e E=526.644,64m; daí, segue com o
azimute de 237°7'19”,  na distância de 81,26m, até o vértice 909, de coordenadas
N=7.543.474,21m e E=526.576,39m; daí,  segue com o azimute de 260°46'37”,  na
distância  de  183,08m,  até  o  vértice  910,  de  coordenadas  N=7.543.444,87m  e
E=526.395,68m; daí, segue com o azimute de 240°22'12”, na distância de 198,89m,
até o vértice 911, de coordenadas N=7.543.346,54m e E=526.222,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  253°54'2”,  na  distância  de  84,16m,  até  o  vértice  912,  de
coordenadas  N=7.543.323,20m  e  E=526.141,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
253°58'53”,  na  distância  de  86,71m,  até  o  vértice  913,  de  coordenadas
N=7.543.299,27m  e  E=526.058,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  150°36'9”,  na
distância  de  112,69m,  até  o  vértice  914,  de  coordenadas  N=7.543.201,09m  e
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E=526.113,92m; daí, segue com o azimute de 128°16'13”, na distância de 104,96m,
até o vértice 915, de coordenadas N=7.543.136,09m e E=526.196,32m; daí, segue
com  o  azimute  de  96°43'53”,  na  distância  de  209,36m,  até  o  vértice  916,  de
coordenadas  N=7.543.111,55m  e  E=526.404,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°12'43”,  na  distância  de  227,10m,  até  o  vértice  917,  de  coordenadas
N=7.543.094,87m e E=526.630,73m; daí,  segue com o azimute de 132°19'41”,  na
distância  de  100,63m,  até  o  vértice  918,  de  coordenadas  N=7.543.027,10m  e
E=526.705,12m; daí, segue com o azimute de 181°36'15”, na distância de 74,92m,
até o vértice 919, de coordenadas N=7.542.952,22m e E=526.703,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  225°41'1”,  na  distância  de  203,91m,  até  o  vértice  920,  de
coordenadas  N=7.542.809,76m  e  E=526.557,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°38'55”,  na  distância  de  75,08m,  até  o  vértice  921,  de  coordenadas
N=7.542.759,18m e E=526.501,65m; daí,  segue com o azimute de 204°33'39”,  na
distância  de  72,89m,  até  o  vértice  922,  de  coordenadas  N=7.542.692,89m  e
E=526.471,35m; daí, segue com o azimute de 221°45'37”, na distância de 108,23m,
até o vértice 923, de coordenadas N=7.542.612,16m e E=526.399,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  118°8'36”,  na  distância  de  181,06m,  até  o  vértice  924,  de
coordenadas  N=7.542.526,76m  e  E=526.558,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
133°5'16”,  na  distância  de  111,25m,  até  o  vértice  925,  de  coordenadas
N=7.542.450,76m e E=526.640,17m; daí,  segue com o azimute de 138°52'56”,  na
distância  de  88,37m,  até  o  vértice  926,  de  coordenadas  N=7.542.384,18m  e
E=526.698,29m; daí, segue com o azimute de 48°55'47”, na distância de 138,28m,
até o vértice 927, de coordenadas N=7.542.475,03m e E=526.802,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  47°6'15”,  na  distância  de  145,18m,  até  o  vértice  928,  de
coordenadas  N=7.542.573,86m  e  E=526.908,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
83°55'22”,  na  distância  de  101,84m,  até  o  vértice  929,  de  coordenadas
N=7.542.584,64m e E=527.010,17m; daí,  segue com o azimute de 113°45'36”,  na
distância  de  141,80m,  até  o  vértice  930,  de  coordenadas  N=7.542.527,51m  e
E=527.139,94m; daí, segue com o azimute de 102°44'7”, na distância de 64,32m, até
o vértice 931, de coordenadas N=7.542.513,33m e E=527.202,69m; daí, segue com o
azimute de 65°23'28”,  na distância de 42,50m, até o vértice 932, de coordenadas
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N=7.542.531,03m  e  E=527.241,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  321°56'4”,  na
distância  de  224,91m,  até  o  vértice  933,  de  coordenadas  N=7.542.708,10m  e
E=527.102,65m; daí, segue com o azimute de 317°48'13”, na distância de 119,43m,
até o vértice 934, de coordenadas N=7.542.796,58m e E=527.022,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  8°34'10”,  na  distância  de  140,71m,  até  o  vértice  935,  de
coordenadas  N=7.542.935,72m  e  E=527.043,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
17°38'47”,  na  distância  de  92,82m,  até  o  vértice  936,  de  coordenadas
N=7.543.024,17m  e  E=527.071,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  49°26'50”,  na
distância  de  64,54m,  até  o  vértice  937,  de  coordenadas  N=7.543.066,13m  e
E=527.120,58m; daí, segue com o azimute de 81°49'54”, na distância de 82,13m, até
o vértice 938, de coordenadas N=7.543.077,80m e E=527.201,88m; daí, segue com o
azimute de 97°52'4”,  na distância de 190,90m, até o vértice 939, de coordenadas
N=7.543.051,67m  e  E=527.390,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°29'43”,  na
distância  de  118,49m,  até  o  vértice  940,  de  coordenadas  N=7.543.152,70m  e
E=527.452,88m; daí, segue com o azimute de 55°25'48”, na distância de 117,99m,
até o vértice 941, de coordenadas N=7.543.219,65m e E=527.550,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  118°27'54”,  na  distância  de  150,18m,  até  o  vértice  942,  de
coordenadas  N=7.543.148,07m  e  E=527.682,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°5'23”,  na  distância  de  75,51m,  até  o  vértice  943,  de  coordenadas
N=7.543.202,30m e E=527.734,60m; daí,  segue com o azimute de 347°10'47”,  na
distância  de  117,14m,  até  o  vértice  944,  de  coordenadas  N=7.543.316,53m  e
E=527.708,61m; daí, segue com o azimute de 48°35'45”, na distância de 287,44m,
até o vértice 945, de coordenadas N=7.543.506,63m e E=527.924,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  356°44'37”,  na  distância  de  381,76m,  até  o  vértice  946,  de
coordenadas  N=7.543.887,77m  e  E=527.902,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
315°57'34”,  na  distância  de  149,62m,  até  o  vértice  947,  de  coordenadas
N=7.543.995,33m  e  E=527.798,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  10°41'45”,  na
distância  de  130,63m,  até  o  vértice  948,  de  coordenadas  N=7.544.123,68m  e
E=527.822,75m; daí, segue com o azimute de 97°8'55”, na distância de 167,83m, até
o vértice 949, de coordenadas N=7.544.102,80m e E=527.989,28m; daí, segue com o
azimute de 20°11'32”, na distância de 201,06m, até o vértice 950, de coordenadas
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N=7.544.291,50m e E=528.058,68m; daí,  segue com o azimute de 115°18'36”,  na
distância  de  259,45m,  até  o  vértice  951,  de  coordenadas  N=7.544.180,59m  e
E=528.293,22m; daí, segue com o azimute de 71°9'37”, na distância de 205,09m, até
o vértice 952, de coordenadas N=7.544.246,81m e E=528.487,32m; daí, segue com o
azimute de 122°36'6”, na distância de 233,28m, até o vértice 953, de coordenadas
N=7.544.121,12m e E=528.683,85m; daí,  segue com o azimute de 149°36'42”,  na
distância  de  19,32m,  até  o  vértice  954,  de  coordenadas  N=7.544.104,45m  e
E=528.693,62m; daí, segue com o azimute de 148°3'23”, na distância de 331,24m,
até o vértice 955, de coordenadas N=7.543.823,37m e E=528.868,87m; daí, segue
com  o  azimute  de  156°18'6”,  na  distância  de  170,59m,  até  o  vértice  956,  de
coordenadas  N=7.543.667,17m  e  E=528.937,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°42'31”,  na  distância  de  191,94m,  até  o  vértice  957,  de  coordenadas
N=7.543.518,62m e E=529.058,99m; daí,  segue com o azimute de 122°23'48”,  na
distância  de  218,60m,  até  o  vértice  958,  de  coordenadas  N=7.543.401,49m  e
E=529.243,57m; daí, segue com o azimute de 223°52'29”, na distância de 285,88m,
até o vértice 959, de coordenadas N=7.543.195,42m e E=529.045,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  293°51'14”,  na  distância  de  240,80m,  até  o  vértice  960,  de
coordenadas  N=7.543.292,80m  e  E=528.825,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
192°22'59”,  na  distância  de  201,59m,  até  o  vértice  961,  de  coordenadas
N=7.543.095,90m e E=528.781,97m; daí,  segue com o azimute de 170°49'55”,  na
distância  de  173,77m,  até  o  vértice  962,  de  coordenadas  N=7.542.924,35m  e
E=528.809,66m; daí, segue com o azimute de 102°44'24”, na distância de 108,57m,
até o vértice 963, de coordenadas N=7.542.900,41m e E=528.915,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  148°44'31”,  na  distância  de  266,31m,  até  o  vértice  964,  de
coordenadas  N=7.542.672,76m  e  E=529.053,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
168°40'21”,  na  distância  de  138,49m,  até  o  vértice  965,  de  coordenadas
N=7.542.536,97m e E=529.080,94m; daí,  segue com o azimute de 118°39'33”,  na
distância  de  103,28m,  até  o  vértice  966,  de  coordenadas  N=7.542.487,44m  e
E=529.171,57m; daí, segue com o azimute de 156°2'55”, na distância de 88,73m, até
o vértice 967, de coordenadas N=7.542.406,34m e E=529.207,59m; daí, segue com o
azimute de 175°26'42”, na distância de 176,25m, até o vértice 968, de coordenadas
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N=7.542.230,65m e E=529.221,59m; daí,  segue com o azimute de 158°44'26”,  na
distância  de  176,51m,  até  o  vértice  969,  de  coordenadas  N=7.542.066,16m  e
E=529.285,59m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Alagoa  e  nos  limites  do
Município de Itamonte; daí, segue confrontando com o Município de Itamonte, com o
azimute de 179°1'13”, na distância de 244,45m, até o vértice 970, de coordenadas
N=7.541.821,75m  e  E=529.289,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  147°31'0”,  na
distância  de  98,53m,  até  o  vértice  971,  de  coordenadas  N=7.541.738,63m  e
E=529.342,69m; daí, segue com o azimute de 158°14'1”, na distância de 122,26m,
até o vértice 972, de coordenadas N=7.541.625,09m e E=529.388,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  98°10'27”,  na  distância  de  59,95m,  até  o  vértice  973,  de
coordenadas  N=7.541.616,56m  e  E=529.447,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
155°22'4”,  na  distância  de  217,18m,  até  o  vértice  974,  de  coordenadas
N=7.541.419,14m e E=529.537,89m; daí,  segue com o azimute de 260°16'23”,  na
distância  de  221,63m,  até  o  vértice  975,  de  coordenadas  N=7.541.381,69m  e
E=529.319,45m; daí, segue com o azimute de 227°2'48”, na distância de 123,70m,
até o vértice 976, de coordenadas N=7.541.297,41m e E=529.228,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  171°52'29”,  na  distância  de  66,21m,  até  o  vértice  977,  de
coordenadas  N=7.541.231,86m  e  E=529.238,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
138°22'24”,  na  distância  de  187,93m,  até  o  vértice  978,  de  coordenadas
N=7.541.091,38m  e E=529.363,11m;  daí,  segue  com o  azimute  de  177°35'4”,  na
distância  de  74,90m,  até  o  vértice  979,  de  coordenadas  N=7.541.016,55m  e
E=529.366,27m; daí, segue com o azimute de 206°34'5”, na distância de 76,78m, até
o vértice 980, de coordenadas N=7.540.947,88m e E=529.331,93m; daí, segue com o
azimute de 175°14'4”,  na distância de 75,21m, até o vértice 981, de coordenadas
N=7.540.872,93m e E=529.338,17m; daí,  segue com o azimute de 141°57'12”,  na
distância  de  91,08m,  até  o  vértice  982,  de  coordenadas  N=7.540.801,20m  e
E=529.394,30m; daí, segue com o azimute de 149°0'57”, na distância de 63,85m, até
o vértice 983, de coordenadas N=7.540.746,46m e E=529.427,18m; daí, segue com o
azimute de 251°34'23”, na distância de 107,60m, até o vértice 984, de coordenadas
N=7.540.712,45m e E=529.325,09m; daí,  segue com o azimute de 213°47'54”,  na
distância  de  133,57m,  até  o  vértice  985,  de  coordenadas  N=7.540.601,46m  e
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E=529.250,79m; daí, segue com o azimute de 269°59'7”, na distância de 156,12m,
até o vértice 986, de coordenadas N=7.540.601,42m e E=529.094,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°41'59”,  na  distância  de  222,76m,  até  o  vértice  987,  de
coordenadas  N=7.540.557,77m  e  E=528.876,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
297°6'47”,  na  distância  de  90,68m,  até  o  vértice  988,  de  coordenadas
N=7.540.599,09m e E=528.795,53m; daí,  segue com o azimute de 234°37'52”,  na
distância  de  103,76m,  até  o  vértice  989,  de  coordenadas  N=7.540.539,03m  e
E=528.710,92m; daí, segue com o azimute de 243°58'28”, na distância de 156,33m,
até o vértice 990, de coordenadas N=7.540.470,44m e E=528.570,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°10'56”,  na  distância  de  140,78m,  até  o  vértice  991,  de
coordenadas  N=7.540.461,07m  e  E=528.429,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°26'21”,  na  distância  de  140,15m,  até  o  vértice  992,  de  coordenadas
N=7.540.432,98m e E=528.292,66m; daí,  segue com o azimute de 164°44'23”,  na
distância  de  142,34m,  até  o  vértice  993,  de  coordenadas  N=7.540.295,66m  e
E=528.330,13m; daí, segue com o azimute de 86°10'60”, na distância de 93,89m, até
o vértice 994, de coordenadas N=7.540.301,90m e E=528.423,81m; daí, segue com o
azimute de 88°29'58”, na distância de 118,55m, até o vértice 995, de coordenadas
N=7.540.305,01m  e  E=528.542,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  82°2'52”,  na
distância  de  114,74m,  até  o  vértice  996,  de  coordenadas  N=7.540.320,88m  e
E=528.655,95m; daí, segue com o azimute de 172°54'34”, na distância de 198,14m,
até o vértice 997, de coordenadas N=7.540.124,26m e E=528.680,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  145°53'46”,  na  distância  de  74,90m,  até  o  vértice  998,  de
coordenadas  N=7.540.062,24m  e  E=528.722,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
224°9'36”,  na  distância  de  114,68m,  até  o  vértice  999,  de  coordenadas
N=7.539.979,97m e E=528.642,51m; daí,  segue com o azimute de 227°42'42”,  na
distância  de  161,49m,  até  o  vértice  1000,  de  coordenadas  N=7.539.871,31m  e
E=528.523,05m; daí, segue com o azimute de 204°34'41”, na distância de 63,02m,
até o vértice 1001, de coordenadas N=7.539.814,00m e E=528.496,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  235°12'50”,  na  distância  de  144,05m,  até  o  vértice  1002,  de
coordenadas  N=7.539.731,82m  e  E=528.378,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°53'41”,  na  distância  de  67,77m,  até  o  vértice  1003,  de  coordenadas
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N=7.539.685,51m  e  E=528.329,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  256°4'22”,  na
distância  de  129,64m,  até  o  vértice  1004,  de  coordenadas  N=7.539.654,31m  e
E=528.203,23m; daí, segue com o azimute de 215°52'6”, na distância de 211,56m,
até o vértice 1005, de coordenadas N=7.539.482,87m e E=528.079,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  192°17'32”,  na  distância  de  119,75m,  até  o  vértice  1006,  de
coordenadas  N=7.539.365,86m  e  E=528.053,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°38'9”,  na  distância  de  137,04m,  até  o  vértice  1007,  de  coordenadas
N=7.539.271,77m  e  E=527.954,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  255°51'3”,  na
distância  de  129,77m,  até  o  vértice  1008,  de  coordenadas  N=7.539.240,05m  e
E=527.828,31m; daí, segue com o azimute de 202°48'13”, na distância de 102,15m,
até o vértice 1009, de coordenadas N=7.539.145,88m e E=527.788,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°51'17”,  na  distância  de  67,77m,  até  o  vértice  1010,  de
coordenadas  N=7.539.088,32m  e  E=527.752,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°55'58”,  na  distância  de  142,02m,  até  o  vértice  1011,  de  coordenadas
N=7.538.953,30m e E=527.797,00m; daí,  segue com o azimute de 148°51'12”,  na
distância  de  136,37m,  até  o  vértice  1012,  de  coordenadas  N=7.538.836,59m  e
E=527.867,53m; daí, segue com o azimute de 76°47'59”, na distância de 321,34m,
até o vértice 1013, de coordenadas N=7.538.909,97m e E=528.180,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  66°37'33”,  na  distância  de  275,34m,  até  o  vértice  1014,  de
coordenadas  N=7.539.019,21m  e  E=528.433,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
123°40'54”,  na  distância  de  146,30m,  até  o  vértice  1015,  de  coordenadas
N=7.538.938,07m  e  E=528.554,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  91°57'41”,  na
distância  de  181,13m,  até  o  vértice  1016,  de  coordenadas  N=7.538.931,87m  e
E=528.735,88m; daí, segue com o azimute de 138°43'52”, na distância de 170,22m,
até o vértice 1017, de coordenadas N=7.538.803,92m e E=528.848,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  64°16'8”,  na  distância  de  194,04m,  até  o  vértice  1018,  de
coordenadas  N=7.538.888,17m  e  E=529.022,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°54'25”,  na  distância  de  103,77m,  até  o  vértice  1019,  de  coordenadas
N=7.538.875,69m  e  E=529.125,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°5'52”,  na
distância  de  102,96m,  até  o  vértice  1020,  de  coordenadas  N=7.538.959,93m  e
E=529.185,18m; daí, segue com o azimute de 100°7'53”, na distância de 212,41m,
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até o vértice 1021, de coordenadas N=7.538.922,56m e E=529.394,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  166°11'5”,  na  distância  de  215,62m,  até  o  vértice  1022,  de
coordenadas  N=7.538.713,18m  e  E=529.445,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
115°48'56”,  na  distância  de  130,55m,  até  o  vértice  1023,  de  coordenadas
N=7.538.656,33m  e  E=529.563,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°32'38”,  na
distância  de  181,63m,  até  o  vértice  1024,  de  coordenadas  N=7.538.654,60m  e
E=529.744,90m; daí, segue com o azimute de 107°7'39”, na distância de 75,88m, até
o vértice 1025, de coordenadas N=7.538.632,26m e E=529.817,42m; daí, segue com
o azimute de 133°15'21”, na distância de 56,19m, até o vértice 1026, de coordenadas
N=7.538.593,75m e E=529.858,34m; daí,  segue com o azimute de 135°52'23”,  na
distância  de  41,12m,  até  o  vértice  1027,  de  coordenadas  N=7.538.564,24m  e
E=529.886,97m; daí, segue com o azimute de 127°29'53”, na distância de 64,62m,
até o vértice 1028, de coordenadas N=7.538.524,90m e E=529.938,24m; daí, segue
com  o  azimute  de  86°5'24”,  na  distância  de  66,05m,  até  o  vértice  1029,  de
coordenadas  N=7.538.529,40m  e  E=530.004,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
34°3'2”,  na  distância  de  49,21m,  até  o  vértice  1030,  de  coordenadas
N=7.538.570,18m e E=530.031,69m; daí,  segue com o azimute de 307°57'27”,  na
distância  de  82,67m,  até  o  vértice  1031,  de  coordenadas  N=7.538.621,02m  e
E=529.966,50m; daí, segue com o azimute de 307°26'9”, na distância de 102,59m,
até o vértice 1032, de coordenadas N=7.538.683,39m e E=529.885,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  317°50'37”,  na  distância  de  66,52m,  até  o  vértice  1033,  de
coordenadas  N=7.538.732,70m  e  E=529.840,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
340°50'34”,  na  distância  de  78,60m,  até  o  vértice  1034,  de  coordenadas
N=7.538.806,94m e E=529.814,61m; daí,  segue com o azimute de 358°14'31”,  na
distância  de  112,76m,  até  o  vértice  1035,  de  coordenadas  N=7.538.919,65m  e
E=529.811,15m; daí, segue com o azimute de 77°2'52”, na distância de 305,16m, até
o vértice 1036, de coordenadas N=7.538.988,04m e E=530.108,55m; daí, segue com
o azimute de 51°50'9”, na distância de 59,01m, até o vértice 1037, de coordenadas
N=7.539.024,51m  e  E=530.154,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°57'20”,  na
distância  de  60,22m,  até  o  vértice  1038,  de  coordenadas  N=7.539.040,14m  e
E=530.213,10m; daí, segue com o azimute de 105°26'36”, na distância de 59,32m,
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até o vértice 1039, de coordenadas N=7.539.024,34m e E=530.270,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  151°44'24”,  na  distância  de  46,76m,  até  o  vértice  1040,  de
coordenadas  N=7.538.983,16m  e  E=530.292,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
186°0'19”,  na  distância  de  87,37m,  até  o  vértice  1041,  de  coordenadas
N=7.538.896,27m e E=530.283,27m; daí,  segue com o azimute de 181°22'48”,  na
distância  de  137,38m,  até  o  vértice  1042,  de  coordenadas  N=7.538.758,93m  e
E=530.279,96m; daí, segue com o azimute de 151°10'35”, na distância de 168,09m,
até o vértice 1043, de coordenadas N=7.538.611,67m e E=530.361,00m; daí, segue
com  o  azimute  de  139°2'31”,  na  distância  de  160,67m,  até  o  vértice  1044,  de
coordenadas  N=7.538.490,33m  e  E=530.466,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
109°32'19”,  na  distância  de  179,63m,  até  o  vértice  1045,  de  coordenadas
N=7.538.430,26m  e  E=530.635,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°0'15”,  na
distância  de  58,52m,  até  o  vértice  1046,  de  coordenadas  N=7.538.430,25m  e
E=530.694,13m; daí, segue com o azimute de 152°45'10”, na distância de 289,65m,
até o vértice 1047, de coordenadas N=7.538.172,74m e E=530.826,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°38'40”,  na  distância  de  145,61m,  até  o  vértice  1048,  de
coordenadas  N=7.538.122,09m  e  E=530.690,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
261°36'51”,  na  distância  de  134,07m,  até  o  vértice  1049,  de  coordenadas
N=7.538.102,54m  e  E=530.557,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  152°45'9”,  na
distância  de  144,82m,  até  o  vértice  1050,  de  coordenadas  N=7.537.973,79m  e
E=530.623,90m; daí, segue com o azimute de 223°47'34”, na distância de 129,64m,
até o vértice 1051, de coordenadas N=7.537.880,21m e E=530.534,18m; daí, segue
com  o  azimute  de  312°31'59”,  na  distância  de  63,50m,  até  o  vértice  1052,  de
coordenadas  N=7.537.923,14m  e  E=530.487,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
200°20'9”,  na  distância  de  224,72m,  até  o  vértice  1053,  de  coordenadas
N=7.537.712,42m  e  E=530.409,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  310°57'8”,  na
distância  de  77,35m,  até  o  vértice  1054,  de  coordenadas  N=7.537.763,12m  e
E=530.350,87m; daí, segue com o azimute de 275°15'51”, na distância de 43,14m,
até o vértice 1055, de coordenadas N=7.537.767,08m e E=530.307,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  163°17'22”,  na  distância  de  81,53m,  até  o  vértice  1056,  de
coordenadas  N=7.537.689,00m  e  E=530.331,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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113°35'23”,  na  distância  de  68,07m,  até  o  vértice  1057,  de  coordenadas
N=7.537.661,76m e E=530.393,74m; daí,  segue com o azimute de 202°47'29”,  na
distância  de  211,62m,  até  o  vértice  1058,  de  coordenadas  N=7.537.466,66m  e
E=530.311,76m; daí, segue com o azimute de 291°29'19”, na distância de 255,69m,
até o vértice 1059, de coordenadas N=7.537.560,32m e E=530.073,85m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°36'19”,  na  distância  de  99,68m,  até  o  vértice  1060,  de
coordenadas  N=7.537.474,52m  e  E=530.023,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
151°55'26”,  na  distância  de  66,31m,  até  o  vértice  1061,  de  coordenadas
N=7.537.416,02m e E=530.054,30m; daí,  segue com o azimute de 204°32'59”,  na
distância  de  150,16m,  até  o  vértice  1062,  de  coordenadas  N=7.537.279,43m  e
E=529.991,91m; daí, segue com o azimute de 156°20'58”, na distância de 279,98m,
até o vértice 1063, de coordenadas N=7.537.022,97m e E=530.104,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  256°40'2”,  na  distância  de  139,50m,  até  o  vértice  1064,  de
coordenadas  N=7.536.990,80m  e  E=529.968,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
229°23'12”,  na  distância  de  179,85m,  até  o  vértice  1065,  de  coordenadas
N=7.536.873,73m e E=529.831,96m; daí,  segue com o azimute de 269°51'41”,  na
distância  de  65,14m,  até  o  vértice  1066,  de  coordenadas  N=7.536.873,57m  e
E=529.766,82m; daí, segue com o azimute de 214°22'20”, na distância de 43,21m,
até o vértice 1067, de coordenadas N=7.536.837,90m e E=529.742,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  112°48'48”,  na  distância  de  185,47m,  até  o  vértice  1068,  de
coordenadas  N=7.536.765,99m  e  E=529.913,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
123°48'35”,  na  distância  de  106,70m,  até  o  vértice  1069,  de  coordenadas
N=7.536.706,62m e E=530.002,04m; daí,  segue com o azimute de 190°21'12”,  na
distância  de  111,93m,  até  o  vértice  1070,  de  coordenadas  N=7.536.596,52m  e
E=529.981,93m; daí, segue com o azimute de 200°3'17”, na distância de 228,11m,
até o vértice 1071, de coordenadas N=7.536.382,24m e E=529.903,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  196°13'30”,  na  distância  de  186,89m,  até  o  vértice  1072,  de
coordenadas  N=7.536.202,79m  e  E=529.851,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
121°14'2”,  na  distância  de  150,55m,  até  o  vértice  1073,  de  coordenadas
N=7.536.124,73m e E=529.980,21m; daí,  segue com o azimute de 199°15'24”,  na
distância  de  82,61m,  até  o  vértice  1074,  de  coordenadas  N=7.536.046,74m  e
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E=529.952,97m; daí, segue com o azimute de 128°30'4”, na distância de 112,63m,
até o vértice 1075, de coordenadas N=7.535.976,63m e E=530.041,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  143°10'60”,  na  distância  de  81,96m,  até  o  vértice  1076,  de
coordenadas  N=7.535.911,01m  e  E=530.090,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
112°4'26”,  na  distância  de  119,75m,  até  o  vértice  1077,  de  coordenadas
N=7.535.866,01m e E=530.201,20m; daí,  segue com o azimute de 167°14'48”,  na
distância  de  36,22m,  até  o  vértice  1078,  de  coordenadas  N=7.535.830,68m  e
E=530.209,20m; daí, segue com o azimute de 142°3'3”, na distância de 144,66m, até
o vértice 1079, de coordenadas N=7.535.716,61m e E=530.298,16m; daí, segue com
o azimute de 90°26'40”, na distância de 38,87m, até o vértice 1080, de coordenadas
N=7.535.716,31m e E=530.337,02m; daí,  segue com o azimute de 136°17'22”,  na
distância  de  113,23m,  até  o  vértice  1081,  de  coordenadas  N=7.535.634,46m  e
E=530.415,27m; daí, segue com o azimute de 137°28'25”, na distância de 148,47m,
até o vértice 1082, de coordenadas N=7.535.525,04m e E=530.515,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  216°22'10”,  na  distância  de  222,92m,  até  o  vértice  1083,  de
coordenadas  N=7.535.345,54m  e  E=530.383,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
191°53'37”,  na  distância  de  214,22m,  até  o  vértice  1084,  de  coordenadas
N=7.535.135,92m  e  E=530.339,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  216°34'9”,  na
distância  de  148,04m,  até  o  vértice  1085,  de  coordenadas  N=7.535.017,03m  e
E=530.251,08m; daí, segue com o azimute de 175°39'15”, na distância de 183,93m,
até o vértice 1086, de coordenadas N=7.534.833,63m e E=530.265,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  215°57'30”,  na  distância  de  53,12m,  até  o  vértice  1087,  de
coordenadas  N=7.534.790,63m  e  E=530.233,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°9'44”,  na  distância  de  113,81m,  até  o  vértice  1088,  de  coordenadas
N=7.534.833,56m  e  E=530.128,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  237°59'6”,  na
distância  de  110,32m,  até  o  vértice  1089,  de  coordenadas  N=7.534.775,07m  e
E=530.034,89m; daí, segue com o azimute de 299°43'37”, na distância de 157,24m,
até o vértice 1090, de coordenadas N=7.534.853,04m e E=529.898,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  343°54'29”,  na  distância  de  211,17m,  até  o  vértice  1091,  de
coordenadas  N=7.535.055,94m  e  E=529.839,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
311°38'35”,  na  distância  de  93,99m,  até  o  vértice  1092,  de  coordenadas
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N=7.535.118,39m e E=529.769,58m; daí,  segue com o azimute de 240°14'24”,  na
distância  de  125,80m,  até  o  vértice  1093,  de  coordenadas  N=7.535.055,95m  e
E=529.660,37m; daí, segue com o azimute de 148°50'22”, na distância de 196,07m,
até o vértice 1094, de coordenadas N=7.534.888,17m e E=529.761,82m; daí, segue
com  o  azimute  de  255°59'33”,  na  distância  de  144,77m,  até  o  vértice  1095,  de
coordenadas  N=7.534.853,13m  e  E=529.621,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°30'48”,  na  distância  de  208,62m,  até  o  vértice  1096,  de  coordenadas
N=7.534.646,30m e E=529.594,07m; daí,  segue com o azimute de 140°59'54”,  na
distância  de  316,13m,  até  o  vértice  1097,  de  coordenadas  N=7.534.400,63m  e
E=529.793,03m; daí, segue com o azimute de 92°14'11”, na distância de 101,43m,
até o vértice 1098, de coordenadas N=7.534.396,67m e E=529.894,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°21'18”,  na  distância  de  96,19m,  até  o  vértice  1099,  de
coordenadas  N=7.534.433,70m  e  E=529.983,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
85°50'32”,  na  distância  de  188,70m,  até  o  vértice  1100,  de  coordenadas
N=7.534.447,39m e E=530.171,36m; daí,  segue com o azimute de 156°32'19”,  na
distância  de  78,12m,  até  o  vértice  1101,  de  coordenadas  N=7.534.375,72m  e
E=530.202,46m; daí, segue com o azimute de 212°25'25”, na distância de 135,17m,
até o vértice 1102, de coordenadas N=7.534.261,63m e E=530.129,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  252°45'41”,  na  distância  de  128,49m,  até  o  vértice  1103,  de
coordenadas  N=7.534.223,55m  e  E=530.007,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
246°20'16”,  na  distância  de  227,72m,  até  o  vértice  1104,  de  coordenadas
N=7.534.132,15m e E=529.798,69m; daí,  segue com o azimute de 258°34'43”,  na
distância  de  274,48m,  até  o  vértice  1105,  de  coordenadas  N=7.534.077,80m  e
E=529.529,65m; daí, segue com o azimute de 252°37'15”, na distância de 115,66m,
até o vértice 1106, de coordenadas N=7.534.043,25m e E=529.419,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°15'22”,  na  distância  de  185,58m,  até  o  vértice  1107,  de
coordenadas  N=7.533.905,90m  e  E=529.294,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°6'13”,  na  distância  de  192,99m,  até  o  vértice  1108,  de  coordenadas
N=7.533.756,14m  e  E=529.172,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  178°9'22”,  na
distância  de  96,80m,  até  o  vértice  1109,  de  coordenadas  N=7.533.659,39m  e
E=529.175,87m; daí, segue com o azimute de 260°47'51”, na distância de 117,01m,
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até o vértice 1110, de coordenadas N=7.533.640,68m e E=529.060,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°5'13”,  na  distância  de  187,73m,  até  o  vértice  1111,  de
coordenadas  N=7.533.478,24m  e  E=528.966,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
183°58'7”,  na  distância  de  125,72m,  até  o  vértice  1112,  de  coordenadas
N=7.533.352,82m  e  E=528.957,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  84°25'56”,  na
distância  de  84,17m,  até  o  vértice  1113,  de  coordenadas  N=7.533.360,99m  e
E=529.041,32m; daí, segue com o azimute de 68°14'54”, na distância de 64,24m, até
o vértice 1114, de coordenadas N=7.533.384,79m e E=529.100,99m; daí, segue com
o azimute de 63°4'25”, na distância de 125,24m, até o vértice 1115, de coordenadas
N=7.533.441,51m  e  E=529.212,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  86°3'30”,  na
distância  de  97,25m,  até  o  vértice  1116,  de  coordenadas  N=7.533.448,19m  e
E=529.309,67m; daí, segue com o azimute de 0°24'23”, na distância de 61,40m, até o
vértice 1117, de coordenadas N=7.533.509,59m e E=529.310,10m; daí, segue com o
azimute de 96°51'8”, na distância de 235,65m, até o vértice 1118, de coordenadas
N=7.533.481,48m  e  E=529.544,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  77°55'38”,  na
distância  de  76,15m,  até  o  vértice  1119,  de  coordenadas  N=7.533.497,41m  e
E=529.618,54m; daí, segue com o azimute de 60°41'52”, na distância de 53,83m, até
o vértice 1120, de coordenadas N=7.533.523,75m e E=529.665,48m; daí, segue com
o azimute de 64°48'18”, na distância de 115,40m, até o vértice 1121, de coordenadas
N=7.533.572,88m  e  E=529.769,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  67°20'43”,  na
distância  de  147,92m,  até  o  vértice  1122,  de  coordenadas  N=7.533.629,85m  e
E=529.906,41m; daí, segue com o azimute de 116°17'29”, na distância de 42,46m,
até o vértice 1123, de coordenadas N=7.533.611,04m e E=529.944,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°31'46”,  na  distância  de  78,53m,  até  o  vértice  1124,  de
coordenadas  N=7.533.611,69m  e  E=530.023,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
35°15'45”,  na  distância  de  24,96m,  até  o  vértice  1125,  de  coordenadas
N=7.533.632,07m e E=530.037,42m; daí,  segue com o azimute de 129°12'33”,  na
distância  de  123,56m,  até  o  vértice  1126,  de  coordenadas  N=7.533.553,96m  e
E=530.133,16m; daí, segue com o azimute de 147°43'46”, na distância de 120,59m,
até o vértice 1127, de coordenadas N=7.533.452,00m e E=530.197,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  102°5'37”,  na  distância  de  142,36m,  até  o  vértice  1128,  de
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coordenadas  N=7.533.422,17m  e  E=530.336,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
146°16'37”,  na  distância  de  112,47m,  até  o  vértice  1129,  de  coordenadas
N=7.533.328,63m  e  E=530.399,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  218°1'19”,  na
distância  de  91,19m,  até  o  vértice  1130,  de  coordenadas  N=7.533.256,79m  e
E=530.343,02m; daí, segue com o azimute de 167°27'28”, na distância de 172,55m,
até o vértice 1131, de coordenadas N=7.533.088,35m e E=530.380,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  167°55'25”,  na  distância  de  223,43m,  até  o  vértice  1132,  de
coordenadas  N=7.532.869,87m  e  E=530.427,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°13'20”,  na  distância  de  100,62m,  até  o  vértice  1133,  de  coordenadas
N=7.532.819,89m  e  E=530.339,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  270°2'38”,  na
distância  de  93,62m,  até  o  vértice  1134,  de  coordenadas  N=7.532.819,96m  e
E=530.246,27m; daí, segue com o azimute de 296°33'42”, na distância de 83,75m, 

até o vértice 1135, de coordenadas N=7.532.857,41m e E=530.171,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°51'41”,  na  distância  de  110,32m,  até  o  vértice  1136,  de
coordenadas  N=7.532.841,80m  e  E=530.062,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°25'33”,  na  distância  de  107,40m,  até  o  vértice  1137,  de  coordenadas
N=7.532.779,31m e E=529.974,80m; daí,  segue com o azimute de 267°22'17”,  na
distância  de  134,36m,  até  o  vértice  1138,  de  coordenadas  N=7.532.773,15m  e
E=529.840,59m; daí, segue com o azimute de 335°13'12”, na distância de 89,32m,
até o vértice 1139, de coordenadas N=7.532.854,25m e E=529.803,15m; daí, segue
com  o  azimute  de  277°50'18”,  na  distância  de  91,36m,  até  o  vértice  1140,  de
coordenadas  N=7.532.866,71m  e  E=529.712,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
253°30'9”,  na  distância  de  87,92m,  até  o  vértice  1141,  de  coordenadas
N=7.532.841,74m  e  E=529.628,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  323°9'4”,  na
distância  de  109,30m,  até  o  vértice  1142,  de  coordenadas  N=7.532.929,20m  e
E=529.562,80m; daí, segue com o azimute de 251°51'15”, na distância de 180,58m,
até o vértice 1143, de coordenadas N=7.532.872,96m e E=529.391,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  243°1'52”,  na  distância  de  192,60m,  até  o  vértice  1144,  de
coordenadas  N=7.532.785,62m  e  E=529.219,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
209°47'48”,  na  distância  de  289,88m,  até  o  vértice  1145,  de  coordenadas
N=7.532.534,07m  e  E=529.075,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  197°8'5”,  na
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distância  de  83m,  até  o  vértice  1146,  de  coordenadas  N=7.532.454,75m  e
E=529.051,05m; daí, segue com o azimute de 229°14'54”, na distância de 90,69m,
até o vértice 1147, de coordenadas N=7.532.395,54m e E=528.982,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  274°45'18”,  na  distância  de  75,12m,  até  o  vértice  1148,  de
coordenadas  N=7.532.401,77m  e  E=528.907,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
336°44'10”,  na  distância  de  96,59m,  até  o  vértice  1149,  de  coordenadas
N=7.532.490,51m e E=528.869,33m; daí,  segue com o azimute de 244°14'59”,  na
distância  de  209,90m,  até  o  vértice  1150,  de  coordenadas  N=7.532.399,31m  e
E=528.680,27m; daí, segue com o azimute de 257°11'43”, na distância de 186,29m,
até o vértice 1151, de coordenadas N=7.532.358,03m e E=528.498,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  174°28'35”,  na  distância  de  97,66m,  até  o  vértice  1152,  de
coordenadas  N=7.532.260,82m  e  E=528.508,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
202°29'29”,  na  distância  de  212,01m,  até  o  vértice  1153,  de  coordenadas
N=7.532.064,94m e E=528.426,91m; daí,  segue com o azimute de 245°51'50”,  na
distância  de  107,30m,  até  o  vértice  1154,  de  coordenadas  N=7.532.021,06m  e
E=528.328,99m; daí, segue com o azimute de 268°8'9”, na distância de 209,50m, até
o vértice 1155, de coordenadas N=7.532.014,25m e E=528.119,60m; daí, segue com
o  azimute  de  320°15'12”,  na  distância  de  998,15m,  até  o  vértice  1156,  de
coordenadas  N=7.532.781,70m  e  E=527.481,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°4'49”,  na  distância  de  466,03m,  até  o  vértice  1157,  de  coordenadas
N=7.533.246,01m  e  E=527.441,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  328°7'46”,  na
distância  de  348,78m,  até  o  vértice  1158,  de  coordenadas  N=7.533.542,21m  e
E=527.257,26m; daí, segue com o azimute de 291°48'4”, na distância de 1638,20m,
até o vértice 1159, de coordenadas N=7.534.150,62m e E=525.736,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  273°52'41”,  na  distância  de  759,67m,  até  o  vértice  1160,  de
coordenadas  N=7.534.201,99m  e  E=524.978,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°39'45”,  na  distância  de  1058,73m,  até  o  vértice  1161,  de  coordenadas
N=7.533.488,94m  e  E=524.195,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  241°6'53”,  na
distância  de  576,07m,  até  o  vértice  1162,  de  coordenadas  N=7.533.210,66m  e
E=523.691,30m; daí, segue com o azimute de 331°10'10”, na distância de 132,28m,
até o vértice 1163, de coordenadas N=7.533.326,54m e E=523.627,51m; daí, segue
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com  o  azimute  de  17°24'38”,  na  distância  de  309,94m,  até  o  vértice  1164,  de
coordenadas  N=7.533.622,28m  e  E=523.720,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
324°55'56”,  na  distância  de  332,91m,  até  o  vértice  1165,  de  coordenadas
N=7.533.894,76m  e  E=523.528,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  58°14'41”,  na
distância  de  429,47m,  até  o  vértice  1166,  de  coordenadas  N=7.534.120,79m  e
E=523.894,16m; daí, segue com o azimute de 292°27'33”, na distância de 288,49m,
até o vértice 1167, de coordenadas N=7.534.231,00m e E=523.627,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  317°49'50”,  na  distância  de  164,21m,  até  o  vértice  1168,  de
coordenadas  N=7.534.352,71m  e  E=523.517,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°16'58”,  na  distância  de  102,63m,  até  o  vértice  1169,  de  coordenadas
N=7.534.422,33m  e  E=523.592,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°43'9”,  na
distância  de  174,82m,  até  o  vértice  1170,  de  coordenadas  N=7.534.404,90m  e
E=523.766,66m; daí, segue com o azimute de 64°43'16”, na distância de 230,73m,
até o vértice 1171, de coordenadas N=7.534.503,43m e E=523.975,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  109°33'33”,  na  distância  de  276,96m,  até  o  vértice  1172,  de
coordenadas  N=7.534.410,71m  e  E=524.236,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°24'55”,  na  distância  de  145,38m,  até  o  vértice  1173,  de  coordenadas
N=7.534.555,62m  e  E=524.224,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°9'8”,  na
distância  de  385,50m,  até  o  vértice  1174,  de  coordenadas  N=7.534.915,15m  e
E=524.363,76m; daí, segue com o azimute de 17°21'45”, na distância de 97,14m, até
o vértice 1175, de coordenadas N=7.535.007,87m e E=524.392,75m; daí, segue com
o azimute de 299°35'1”, na distância de 246,64m, até o vértice 1176, de coordenadas
N=7.535.129,63m e E=524.178,26m; daí,  segue com o azimute de 343°11'60”,  na
distância  de  320,90m,  até  o  vértice  1177,  de  coordenadas  N=7.535.436,83m  e
E=524.085,51m; daí, segue com o azimute de 92°29'9”, na distância de 193,21m, até
o vértice 1178, de coordenadas N=7.535.428,45m e E=524.278,55m; daí, segue com
o azimute de 63°26'8”, na distância de 248,97m, até o vértice 1179, de coordenadas
N=7.535.539,79m e E=524.501,23m; daí,  segue com o azimute de 131°30'10”,  na
distância  de  321,96m,  até  o  vértice  1180,  de  coordenadas  N=7.535.326,44m  e
E=524.742,35m; daí, segue com o azimute de 27°23'52”, na distância de 141,02m,
até o vértice 1181, de coordenadas N=7.535.451,64m e E=524.807,25m; daí, segue
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com  o  azimute  de  355°48'58”,  na  distância  de  190,70m,  até  o  vértice  1182,  de
coordenadas  N=7.535.641,82m  e  E=524.793,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
39°24'29”,  na  distância  de  168,11m,  até  o  vértice  1183,  de  coordenadas
N=7.535.771,72m  e  E=524.900,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°10'44”,  na
distância  de  322,97m,  até  o  vértice  1184,  de  coordenadas  N=7.535.859,77m  e
E=525.210,79m; daí, segue com o azimute de 19°58'44”, na distância de 380,08m,
até o vértice 1185, de coordenadas N=7.536.216,98m e E=525.340,65m; daí, segue
com  o  azimute  de  51°11'21”,  na  distância  de  244,11m,  até  o  vértice  1186,  de
coordenadas  N=7.536.369,97m  e  E=525.530,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°49'15”,  na  distância  de  323,84m,  até  o  vértice  1187,  de  coordenadas
N=7.536.587,42m e E=525.770,85m; daí,  segue com o azimute de 298°27'58”,  na
distância  de  354,07m,  até  o  vértice  1188,  de  coordenadas  N=7.536.756,18m  e
E=525.459,59m; daí, segue com o azimute de 30°57'41”, na distância de 369,07m,
até o vértice 1189, de coordenadas N=7.537.072,67m e E=525.649,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  70°33'28”,  na  distância  de  285,32m,  até  o  vértice  1190,  de
coordenadas  N=7.537.167,64m  e  E=525.918,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
118°36'31”,  na  distância  de  396,52m,  até  o  vértice  1191,  de  coordenadas
N=7.536.977,77m e E=526.266,63m; daí,  segue com o azimute de 226°27'33”,  na
distância  de  145,48m,  até  o  vértice  1192,  de  coordenadas  N=7.536.877,55m  e
E=526.161,17m; daí, segue com o azimute de 135°22'16”, na distância de 213,77m,
até o vértice 1193, de coordenadas N=7.536.725,42m e E=526.311,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  35°51'23”,  na  distância  de  136,90m,  até  o  vértice  1194,  de
coordenadas  N=7.536.836,38m  e  E=526.391,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
66°8'48”,  na  distância  de  95,94m,  até  o  vértice  1195,  de  coordenadas
N=7.536.875,17m  e  E=526.479,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  51°21'3”,  na
distância  de  84,52m,  até  o  vértice  1196,  de  coordenadas  N=7.536.927,96m  e
E=526.545,28m; daí, segue com o azimute de 73°3'42”, na distância de 89,48m, até o
vértice 1197, de coordenadas N=7.536.954,03m e E=526.630,89m; daí, segue com o
azimute de 149°48'52”, na distância de 192,15m, até o vértice 1198, de coordenadas
N=7.536.787,93m  e  E=526.727,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  83°24'31”,  na
distância  de  200,35m,  até  o  vértice  1199,  de  coordenadas  N=7.536.810,93m  e
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E=526.926,52m; daí, segue com o azimute de 129°26'40”, na distância de 90,39m,
até o vértice 1200, de coordenadas N=7.536.753,50m e E=526.996,32m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°54'44”,  na  distância  de  62,64m,  até  o  vértice  1201,  de
coordenadas  N=7.536.753,60m  e  E=527.058,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
51°16'32”,  na  distância  de  117,17m,  até  o  vértice  1202,  de  coordenadas
N=7.536.826,90m e E=527.150,38m; daí,  segue com o azimute de 351°32'44”,  na
distância  de  321,18m,  até  o  vértice  1203,  de  coordenadas  N=7.537.144,59m  e
E=527.103,16m; daí, segue com o azimute de 266°27'25”, na distância de 376,39m,
até o vértice 1204, de coordenadas N=7.537.121,33m e E=526.727,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  279°17'17”,  na  distância  de  258,51m,  até  o  vértice  1205,  de
coordenadas  N=7.537.163,05m  e  E=526.472,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
243°28'5”,  na  distância  de  155,59m,  até  o  vértice  1206,  de  coordenadas
N=7.537.093,55m e E=526.333,17m; daí,  segue com o azimute de 294°39'33”,  na
distância  de  311,28m,  até  o  vértice  1207,  de  coordenadas  N=7.537.223,43m  e
E=526.050,28m; daí, segue com o azimute de 334°19'46”, na distância de 267,58m,
até o vértice 1208, de coordenadas N=7.537.464,59m e E=525.934,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°27'50”,  na  distância  de  302,61m,  até  o  vértice  1209,  de
coordenadas  N=7.537.580,57m  e  E=526.213,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
347°1'18”,  na  distância  de  117,50m,  até  o  vértice  1210,  de  coordenadas
N=7.537.695,07m e E=526.187,47m; daí,  segue com o azimute de 290°13'43”,  na
distância  de  106,77m,  até  o  vértice  1211,  de  coordenadas  N=7.537.731,99m  e
E=526.087,29m; daí, segue com o azimute de 32°25'36”, na distância de 501,85m,
até o vértice 1212, de coordenadas N=7.538.155,59m e E=526.356,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  262°46'33”,  na  distância  de  294,49m,  até  o  vértice  1213,  de
coordenadas  N=7.538.118,56m  e  E=526.064,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
252°58'48”,  na  distância  de  237,71m,  até  o  vértice  1214,  de  coordenadas
N=7.538.048,98m e E=525.836,94m; daí,  segue com o azimute de 279°39'46”,  na
distância  de  221,09m,  até  o  vértice  1215,  de  coordenadas  N=7.538.086,09m  e
E=525.618,99m; daí, segue com o azimute de 293°11'26”, na distância de 176,64m,
até o vértice 1216, de coordenadas N=7.538.155,65m e E=525.456,63m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°27'41”,  na  distância  de  234,51m,  até  o  vértice  1217,  de
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coordenadas  N=7.538.058,25m  e  E=525.243,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
291°26'8”,  na  distância  de  139,60m,  até  o  vértice  1218,  de  coordenadas
N=7.538.109,27m e E=525.113,35m; daí,  segue com o azimute de 257°59'35”,  na
distância  de  222,86m,  até  o  vértice  1219,  de  coordenadas  N=7.538.062,91m  e
E=524.895,37m; daí, segue com o azimute de 265°41'18”, na distância de 186,00m,
até o vértice 1220, de coordenadas N=7.538.048,92m e E=524.709,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  239°56'22”,  na  distância  de  203,63m,  até  o  vértice  1221,  de
coordenadas  N=7.537.946,92m  e  E=524.533,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
312°53'48”,  na  distância  de  88,61m,  até  o  vértice  1222,  de  coordenadas
N=7.538.007,24m e E=524.468,74m; daí,  segue com o azimute de 265°53'57”,  na
distância  de  130,27m,  até  o  vértice  1223,  de  coordenadas  N=7.537.997,93m  e
E=524.338,80m; daí, segue com o azimute de 286°11'14”, na distância de 149,70m,
até o vértice 1224, de coordenadas N=7.538.039,66m e E=524.195,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°30'35”,  na  distância  de  277,93m,  até  o  vértice  1225,  de
coordenadas  N=7.538.308,74m  e  E=524.125,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°32'11”,  na  distância  de  195,65m,  até  o  vértice  1226,  de  coordenadas
N=7.538.290,12m e E=523.930,74m; daí,  segue com o azimute de 286°31'42”,  na
distância  de  130,63m,  até  o  vértice  1227,  de  coordenadas  N=7.538.327,28m  e
E=523.805,51m; daí, segue com o azimute de 251°32'49”, na distância de 205,39m,
até o vértice 1228, de coordenadas N=7.538.262,27m e E=523.610,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  264°7'4”,  na  distância  de  135,19m,  até  o  vértice  1229,  de
coordenadas  N=7.538.248,41m  e  E=523.476,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
21°31'27”,  na  distância  de  189,44m,  até  o  vértice  1230,  de  coordenadas
N=7.538.424,64m e E=523.545,71m; daí,  segue com o azimute de 357°32'36”,  na
distância  de  106,81m,  até  o  vértice  1231,  de  coordenadas  N=7.538.531,35m  e
E=523.541,13m; daí, segue com o azimute de 261°42'54”, na distância de 257,75m,
até o vértice 1232, de coordenadas N=7.538.494,21m e E=523.286,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  193°45'46”,  na  distância  de  233,99m,  até  o  vértice  1233,  de
coordenadas  N=7.538.266,93m  e  E=523.230,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°11'6”,  na  distância  de  215,63m,  até  o  vértice  1234,  de  coordenadas
N=7.538.197,39m e E=523.026,29m; daí,  segue com o azimute de 304°30'45”,  na
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distância  de  90,06m,  até  o  vértice  1235,  de  coordenadas  N=7.538.248,42m  e
E=522.952,08m; daí, segue com o azimute de 229°36'41”, na distância de 121,76m,
até o vértice 1236, de coordenadas N=7.538.169,52m e E=522.859,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  281°10'49”,  na  distância  de  383,02m,  até  o  vértice  1237,  de
coordenadas  N=7.538.243,79m  e  E=522.483,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
289°4'59”,  na  distância  de  382,81m,  até  o  vértice  1238,  de  coordenadas
N=7.538.368,94m e E=522.121,82m; daí,  segue com o azimute de 223°34'31”,  na
distância  de  134,43m,  até  o  vértice  1239,  de  coordenadas  N=7.538.271,55m  e
E=522.029,16m; daí, segue com o azimute de 266°35'41”, na distância de 311,32m,
até o vértice 1240, de coordenadas N=7.538.253,06m e E=521.718,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  329°37'14”,  na  distância  de  155,89m,  até  o  vértice  1241,  de
coordenadas  N=7.538.387,55m  e  E=521.639,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
281°18'51”,  na  distância  de  260,20m,  até  o  vértice  1242,  de  coordenadas
N=7.538.438,60m  e  E=521.384,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  23°6'42”,  na
distância  de  378,16m,  até  o  vértice  1243,  de  coordenadas  N=7.538.786,40m  e
E=521.532,85m; daí, segue com o azimute de 107°43'48”, na distância de 243,50m,
até o vértice 1244, de coordenadas N=7.538.712,25m e E=521.764,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  86°33'33”,  na  distância  de  385,66m,  até  o  vértice  1245,  de
coordenadas  N=7.538.735,40m  e  E=522.149,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
58°55'44”,  na  distância  de  449,33m,  até  o  vértice  1246,  de  coordenadas
N=7.538.967,30m  e  E=522.534,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  62°35'1”,  na
distância  de  282,15m,  até  o  vértice  1247,  de  coordenadas  N=7.539.097,21m  e
E=522.785,07m; daí, segue com o azimute de 105°33'37”, na distância de 380,40m,
até o vértice 1248, de coordenadas N=7.538.995,17m e E=523.151,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  56°20'1”,  na  distância  de  234,09m,  até  o  vértice  1249,  de
coordenadas  N=7.539.124,94m  e  E=523.346,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°59'12”,  na  distância  de  341,13m,  até  o  vértice  1250,  de  coordenadas
N=7.539.366,22m  e  E=523.587,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°29'40”,  na
distância  de  259,84m,  até  o  vértice  1251,  de  coordenadas  N=7.539.435,68m  e
E=523.837,91m; daí, segue com o azimute de 67°53'6”, na distância de 480,67m, até
o vértice 1252, de coordenadas N=7.539.616,64m e E=524.283,21m; daí, segue com



357
____________________________________________________________________________

o azimute de 64°14'2”, na distância de 298,74m, até o vértice 1253, de coordenadas
N=7.539.746,50m  e  E=524.552,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°43'20”,  na
distância  de  186,01m,  até  o  vértice  1254,  de  coordenadas  N=7.539.760,38m  e
E=524.737,75m; daí, segue com o azimute de 93°21'35”, na distância de 256,27m,
até o vértice 1255, de coordenadas N=7.539.745,36m e E=524.993,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  23°29'15”,  na  distância  de  134,67m,  até  o  vértice  1256,  de
coordenadas  N=7.539.868,87m  e  E=525.047,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
101°48'28”,  na  distância  de  190,73m,  até  o  vértice  1257,  de  coordenadas
N=7.539.829,84m  e  E=525.233,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  64°55'42”,  na
distância  de  153,65m,  até  o  vértice  1258,  de  coordenadas  N=7.539.894,95m  e
E=525.373,11m; daí, segue com o azimute de 349°42'38”, na distância de 155,52m,
até o vértice 1259, de coordenadas N=7.540.047,97m e E=525.345,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  278°50'48”,  na  distância  de  172,24m,  até  o  vértice  1260,  de
coordenadas  N=7.540.074,46m  e  E=525.175,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
330°51'41”,  na  distância  de  121,54m,  até  o  vértice  1261,  de  coordenadas
N=7.540.180,62m  e E=525.115,97m;  daí,  segue  com o  azimute  de  349°18'9”,  na
distância  de  138,71m,  até  o  vértice  1262,  de  coordenadas  N=7.540.316,92m  e
E=525.090,22m; daí, segue com o azimute de 274°58'60”, na distância de 214,19m,
até o vértice 1263, de coordenadas N=7.540.335,52m e E=524.876,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  282°31'31”,  na  distância  de  256,52m,  até  o  vértice  1264,  de
coordenadas  N=7.540.391,15m  e  E=524.626,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°5'4”,  na  distância  de  206,69m,  até  o  vértice  1265,  de  coordenadas
N=7.540.534,95m  e  E=524.477,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  326°20'7”,  na
distância  de  117,02m,  até  o  vértice  1266,  de  coordenadas  N=7.540.632,35m  e
E=524.413,09m; daí, segue com o azimute de 355°24'47”, na distância de 116,28m,
até o vértice 1267, de coordenadas N =7.540.748,26m e E=524.403,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  41°52'12”,  na  distância  de  180,65m,  até  o  vértice  1268,  de
coordenadas  N=7.540.882,78m  e  E=524.524,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
321°20'33”,  na  distância  de  237,58m,  até  o  vértice  1269,  de  coordenadas
N=7.541.068,31m e E=524.375,95m; daí,  segue com o azimute de 236°18'28”,  na
distância  de  133,78m,  até  o  vértice  1270,  de  coordenadas  N=7.540.994,10m  e
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E=524.264,64m; daí, segue com o azimute de 225°1'7”, na distância de 131,18m, até
o vértice 1271, de coordenadas N=7.540.901,37m e E=524.171,86m; daí, segue com
o  azimute  de  328°14'27”,  na  distância  de  229,08m,  até  o  vértice  1272,  de
coordenadas  N=7.541.096,15m  e  E=524.051,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
299°43'19”,  na  distância  de  112,16m,  até  o  vértice  1273,  de  coordenadas
N=7.541.151,76m e E=523.953,88m; daí,  segue com o azimute de 326°26'15”,  na
distância  de  175,53m,  até  o  vértice  1274,  de  coordenadas  N=7.541.298,02m  e
E=523.856,84m; daí, segue com o azimute de 236°24'5”, na distância de 285,41m,
até o vértice 1275, de coordenadas N=7.541.140,08m e E=523.619,12m; daí, segue
com  o  azimute  de  226°46'42”,  na  distância  de  226,91m,  até  o  vértice  1276,  de
coordenadas  N=7.540.984,69m  e  E=523.453,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°50'20”,  na  distância  de  143,10m,  até  o  vértice  1277,  de  coordenadas
N=7.541.040,23m e E=523.321,88m; daí,  segue com o azimute de 295°16'39”,  na
distância  de  368,33m,  até  o  vértice  1278,  de  coordenadas  N=7.541.197,51m  e
E=522.988,81m; daí, segue com o azimute de 224°0'26”, na distância de 142,13m,
até o vértice 1279, de coordenadas N=7.541.095,29m e E=522.890,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  225°22'2”,  na  distância  de  158,10m,  até  o  vértice  1280,  de
coordenadas  N=7.540.984,21m  e  E=522.777,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
276°10'34”,  na  distância  de  221,12m,  até  o  vértice  1281,  de  coordenadas
N=7.541.008,00m e E=522.557,73m; daí,  segue com o azimute de 304°18'34”,  na
distância  de  129,49m,  até  o  vértice  1282,  de  coordenadas  N=7.541.080,99m  e
E=522.450,77m; daí, segue com o azimute de 357°58'26”, na distância de 382,63m,
até o vértice 1283, de coordenadas N=7.541.463,38m e E=522.437,24m; daí, segue
com  o  azimute  de  27°34'54”,  na  distância  de  119,24m,  até  o  vértice  1284,  de
coordenadas  N=7.541.569,07m  e  E=522.492,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
312°47'59”,  na  distância  de  120,06m,  até  o  vértice  1285,  de  coordenadas
N=7.541.650,64m e E=522.404,36m; daí,  segue com o azimute de 306°44'42”,  na
distância  de  99,99m,  até  o  vértice  1286,  de  coordenadas  N=7.541.710,46m  e
E=522.324,23m; daí, segue com o azimute de 321°25'11”, na distância de 138,28m,
até o vértice 1287, de coordenadas N=7.541.818,56m e E=522.238,00m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°27'58”,  na  distância  de  60,49m,  até  o  vértice  1288,  de



359
____________________________________________________________________________

coordenadas  N=7.541.795,38m  e  E=522.182,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
207°40'50”,  na  distância  de  242,78m,  até  o  vértice  1289,  de  coordenadas
N=7.541.580,38m e E=522.069,34m; daí,  segue com o azimute de 242°41'41”,  na
distância  de  192,13m,  até  o  vértice  1290,  de  coordenadas  N=7.541.492,25m  e
E=521.898,62m; daí, segue com o azimute de 170°39'26”, na distância de 124,30m,
até o vértice 1291, de coordenadas N=7.541.369,60m e E=521.918,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°4'1”,  na  distância  de  139,46m,  até  o  vértice  1292,  de
coordenadas  N=7.541.278,23m  e  E=521.813,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
280°52'33”,  na  distância  de  159,40m,  até  o  vértice  1293,  de  coordenadas
N=7.541.308,30m e E=521.656,90m; daí,  segue com o azimute de 263°37'48”,  na
distância  de  110,15m,  até  o  vértice  1294,  de  coordenadas  N=7.541.296,08m  e
E=521.547,43m; daí, segue com o azimute de 223°22'11”, na distância de 104,50m,
até o vértice 1295, de coordenadas N=7.541.220,12m e E=521.475,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  289°18'28”,  na  distância  de  53,21m,  até  o  vértice  1296,  de
coordenadas  N=7.541.237,71m  e  E=521.425,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
339°28'40”,  na  distância  de  153,15m,  até  o  vértice  1297,  de  coordenadas
N=7.541.381,14m e E=521.371,76m; daí,  segue com o azimute de 323°45'19”,  na
distância  de  78,84m,  até  o  vértice  1298,  de  coordenadas  N=7.541.444,72m  e
E=521.325,15m; daí, segue com o azimute de 14°13'37”, na distância de 98,02m, até
o vértice 1299, de coordenadas N=7.541.539,73m e E=521.349,24m; daí, segue com
o azimute de 5°21'39”, na distância de 221,22m, até o vértice 1300, de coordenadas
N=7.541.759,99m  e  E=521.369,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  359°31'7”,  na
distância  de  176,41m,  até  o  vértice  1301,  de  coordenadas  N=7.541.936,39m  e
E=521.368,42m; daí, segue com o azimute de 257°39'46”, na distância de 251,26m,
até o vértice 1302, de coordenadas N=7.541.882,71m e E=521.122,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  324°52'3”,  na  distância  de  105,85m,  até  o  vértice  1303,  de
coordenadas  N=7.541.969,27m  e  E=521.062,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
271°12'9”,  na  distância  de  146,92m,  até  o  vértice  1304,  de  coordenadas
N=7.541.972,35m e E=520.915,16m; daí,  segue com o azimute de 349°26'43”,  na
distância  de  102,83m,  até  o  vértice  1305,  de  coordenadas  N=7.542.073,45m  e
E=520.896,32m; daí, segue com o azimute de 359°24'9”, na distância de 113,07m,
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até o vértice 1306, de coordenadas N=7.542.186,52m e E=520.895,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  271°25'56”,  na  distância  de  79,39m,  até  o  vértice  1307,  de
coordenadas  N=7.542.188,50m  e  E=520.815,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
305°16'23”,  na  distância  de  133,22m,  até  o  vértice  1308,  de  coordenadas
N=7.542.265,43m  e  E=520.707,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°50'25”,  na
distância  de  123,39m,  até  o  vértice  1309,  de  coordenadas  N=7.542.365,46m  e
E=520.779,27m; daí, segue com o azimute de 72°40'8”, na distância de 106,49m, até
o vértice 1310, de coordenadas N=7.542.397,18m e E=520.880,92m; daí, segue com
o  azimute  de  104°22'41”,  na  distância  de  148,81m,  até  o  vértice  1311,  de
coordenadas  N=7.542.360,23m  e  E=521.025,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°40'23”,  na  distância  de  79,76m,  até  o  vértice  1312,  de  coordenadas
N=7.542.386,63m e E=521.100,33m; daí,  segue com o azimute de 104°42'43”,  na
distância  de  205,04m,  até  o  vértice  1313,  de  coordenadas  N=7.542.334,56m  e
E=521.298,65m; daí, segue com o azimute de 57°28'16”, na distância de 239,30m,
até o vértice 1314, de coordenadas N=7.542.463,24m e E=521.500,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  353°13'7”,  na  distância  de  59,53m,  até  o  vértice  1315,  de
coordenadas  N=7.542.522,35m  e  E=521.493,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
286°12'27”,  na  distância  de  199,22m,  até  o  vértice  1316,  de  coordenadas
N=7.542.577,96m  e  E=521.302,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  2°52'31”,  na
distância  de  95,70m,  até  o  vértice  1317,  de  coordenadas  N=7.542.673,54m  e
E=521.306,87m; daí, segue com o azimute de 319°6'2”, na distância de 69,65m, até o
vértice 1318, de coordenadas N=7.542.726,18m e E=521.261,27m; daí, segue com o
azimute de 325°22'11”, na distância de 39,43m, até o vértice 1319, de coordenadas
N=7.542.758,62m  e  E=521.238,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  18°13'53”,  na
distância  de  84,46m,  até  o  vértice  1320,  de  coordenadas  N=7.542.838,85m  e
E=521.265,29m; daí, segue com o azimute de 53°57'7”, na distância de 78,84m, até o
vértice 1321, de coordenadas N=7.542.885,24m e E=521.329,03m; daí, segue com o
azimute de 18°7'24”,  na distância de 71,39m, até o vértice 1322, de coordenadas
N=7.542.953,09m  e  E=521.351,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  309°39'8”,  na
distância  de  51,69m,  até  o  vértice  1323,  de  coordenadas  N=7.542.986,08m  e
E=521.311,44m; daí, segue com o azimute de 309°5'4”, na distância de 116,76m, até
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o vértice 1324, de coordenadas N=7.543.059,69m e E=521.220,81m; daí, segue com
o azimute de 272°9'31”, na distância de 75,32m, até o vértice 1325, de coordenadas
N=7.543.062,53m  e  E=521.145,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  257°19'7”,  na
distância  de  100,11m,  até  o  vértice  1326,  de  coordenadas  N=7.543.040,55m  e
E=521.047,87m; daí, segue com o azimute de 295°26'37”, na distância de 155,46m,
até o vértice 1327, de coordenadas N=7.543.107,34m e E=520.907,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  350°24'52”,  na  distância  de  158,13m,  até  o  vértice  1328,  de
coordenadas  N=7.543.263,25m  e  E=520.881,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°44'39”,  na  distância  de  184,69m,  até  o  vértice  1329,  de  coordenadas
N=7.543.273,74m  e  E=521.065,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  98°22'51”,  na
distância  de  239,14m,  até  o  vértice  1330,  de  coordenadas  N=7.543.238,89m  e
E=521.302,15m; daí, segue com o azimute de 50°41'3”, na distância de 197,78m, até
o vértice 1331, de coordenadas N=7.543.364,20m e E=521.455,16m; daí, segue com
o  azimute  de  319°26'54”,  na  distância  de  315,76m,  até  o  vértice  1332,  de
coordenadas  N=7.543.604,12m  e  E=521.249,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
294°22'25”,  na  distância  de  202,30m,  até  o  vértice  1333,  de  coordenadas
N=7.543.687,61m  e  E=521.065,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  277°57'6”,  na
distância  de  151,08m,  até  o  vértice  1334,  de  coordenadas  N=7.543.708,51m  e
E=520.915,98m; daí, segue com o azimute de 252°59'37”, na distância de 178,23m,
até o vértice 1335, de coordenadas N=7.543.656,38m e E=520.745,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°40'57”,  na  distância  de  214,99m,  até  o  vértice  1336,  de
coordenadas  N=7.543.621,57m  e  E=520.533,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
346°25'50”,  na  distância  de  207,53m,  até  o  vértice  1337,  de  coordenadas
N=7.543.823,31m e E=520.484,69m; daí,  segue com o azimute de 305°38'59”,  na
distância  de  196,92m,  até  o  vértice  1338,  de  coordenadas  N=7.543.938,09m  e
E=520.324,67m; daí, segue com o azimute de 248°45'30”, na distância de 201,58m,
até o vértice 1339, de coordenadas N=7.543.865,05m e E=520.136,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°11'53”,  na  distância  de  332,02m,  até  o  vértice  1340,  de
coordenadas  N=7.543.736,38m  e  E=519.830,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°17'43”,  na  distância  de  137,08m,  até  o  vértice  1341,  de  coordenadas
N=7.543.656,38m  e  E=519.719,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  249°9'44”,  na
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distância  de  264,25m,  até  o  vértice  1342,  de  coordenadas  N=7.543.562,38m  e
E=519.472,44m; daí, segue com o azimute de 304°36'27”, na distância de 122,61m,
até o vértice 1343, de coordenadas N=7.543.632,02m e E=519.371,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  359°59'21”,  na  distância  de  288,68m,  até  o  vértice  1344,  de
coordenadas  N=7.543.920,70m  e  E=519.371,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°57'9”,  na  distância  de  163,02m,  até  o  vértice  1345,  de  coordenadas
N=7.543.889,46m  e E=519.211,47m;  daí,  segue  com o  azimute  de  334°56'9”,  na
distância  de  238,05m,  até  o  vértice  1346,  de  coordenadas  N=7.544.105,10m  e
E=519.110,62m; daí, segue com o azimute de 265°9'6”, na distância de 177,53m, até
o vértice 1347, de coordenadas N=7.544.090,09m e E=518.933,72m; daí, segue com
o  azimute  de  221°25'48”,  na  distância  de  196,67m,  até  o  vértice  1348,  de
coordenadas  N=7.543.942,63m  e  E=518.803,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
160°2'41”,  na  distância  de  175,36m,  até  o  vértice  1349,  de  coordenadas
N=7.543.777,80m e E=518.863,43m; daí,  segue com o azimute de 232°57'42”,  na
distância  de  327,18m,  até  o  vértice  1350,  de  coordenadas  N=7.543.580,73m  e
E=518.602,27m; daí, segue com o azimute de 304°32'50”, na distância de 71m, até o
vértice 1351, de coordenadas N=7.543.620,99m e E=518.543,79m; daí, segue com o
azimute de 358°2'24”,  na distância de  185m, até o vértice 1352,  de coordenadas
N=7.543.805,88m e E=518.537,46m; daí,  segue com o azimute de 272°19'24”,  na
distância  de  48,36m,  até  o  vértice  1353,  de  coordenadas  N=7.543.807,84m  e
E=518.489,14m; daí, segue com o azimute de 234°37'37”, na distância de 268,82m,
até o vértice 1354, de coordenadas N=7.543.652,22m e E=518.269,94m; daí, segue
com  o  azimute  de  269°38'26”,  na  distância  de  170,76m,  até  o  vértice  1355,  de
coordenadas  N=7.543.651,15m  e  E=518.099,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°56'19”,  na  distância  de  50,84m,  até  o  vértice  1356,  de  coordenadas
N=7.543.701,61m e E=518.105,33m; daí,  segue com o azimute de 310°42'39”,  na
distância  de  165,18m,  até  o  vértice  1357,  de  coordenadas  N=7.543.809,35m  e
E=517.980,12m; daí, segue com o azimute de 357°0'10”, na distância de 466,78m,
até o vértice 1358, de coordenadas N=7.544.275,49m e E=517.955,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  244°21'9”,  na  distância  de  289,31m,  até  o  vértice  1359,  de
coordenadas  N=7.544.150,26m  e  E=517.694,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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314°10'41”,  na  distância  de  169,83m,  até  o  vértice  1360,  de  coordenadas
N=7.544.268,62m e E=517.573,11m; daí,  segue com o azimute de 269°57'56”,  na
distância  de  128,74m,  até  o  vértice  1361,  de  coordenadas  N=7.544.268,54m  e
E=517.444,37m; daí, segue com o azimute de 226°32'25”, na distância de 90,97m,
até o vértice 1362, de coordenadas N=7.544.205,96m e E=517.378,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°16'43”,  na  distância  de  183,19m,  até  o  vértice  1363,  de
coordenadas  N=7.544.070,42m  e  E=517.255,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
179°14'3”,  na  distância  de  123,80m,  até  o  vértice  1364,  de  coordenadas
N=7.543.946,64m e E=517.256,75m; daí,  segue com o azimute de 237°15'20”,  na
distância  de  132,29m,  até  o  vértice  1365,  de  coordenadas  N=7.543.875,08m  e
E=517.145,49m; daí, segue com o azimute de 236°25'4”, na distância de 175,04m,
até o vértice 1366, de coordenadas N=7.543.778,26m e E=516.999,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°26'25”,  na  distância  de  96,52m,  até  o  vértice  1367,  de
coordenadas  N=7.543.698,66m  e  E=516.945,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
156°53'38”,  na  distância  de  118,20m,  até  o  vértice  1368,  de  coordenadas
N=7.543.589,94m e E=516.991,46m; daí,  segue com o azimute de 227°31'47”,  na
distância  de  291,40m,  até  o  vértice  1369,  de  coordenadas  N=7.543.393,19m  e
E=516.776,52m; daí, segue com o azimute de 221°7'20”, na distância de 206,04m,
até o vértice 1370, de coordenadas N=7.543.237,98m e E=516.641,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°56'52”,  na  distância  de  233,78m,  até  o  vértice  1371,  de
coordenadas  N=7.543.142,69m  e  E=516.427,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
180°24'1”,  na  distância  de  163,77m,  até  o  vértice  1372,  de  coordenadas
N=7.542.978,93m e E=516.426,38m; daí,  segue com o azimute de 278°51'17”,  na
distância  de  235,78m,  até  o  vértice  1373,  de  coordenadas  N=7.543.015,22m  e
E=516.193,41m; daí, segue com o azimute de 292°44'59”, na distância de 90,53m,
até o vértice 1374, de coordenadas N=7.543.050,23m e E=516.109,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°49'22”,  na  distância  de  280,54m,  até  o  vértice  1375,  de
coordenadas  N=7.542.995,85m  e  E=515.834,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°3'49”,  na  distância  de  282,84m,  até  o  vértice  1376,  de  coordenadas
N=7.542.776,24m e E=515.656,46m; daí,  segue com o azimute de 165°38'28”,  na
distância  de  154,40m,  até  o  vértice  1377,  de  coordenadas  N=7.542.626,66m  e
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E=515.694,75m; daí, segue com o azimute de 200°23'55”, na distância de 259,71m,
até o vértice 1378, de coordenadas N=7.542.383,23m e E=515.604,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°41'5”,  na  distância  de  217,91m,  até  o  vértice  1379,  de
coordenadas  N=7.542.283,24m  e  E=515.410,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°51'8”,  na  distância  de  114,48m,  até  o  vértice  1380,  de  coordenadas
N=7.542.302,83m e E=515.297,83m; daí,  segue com o azimute de 265°33'41”,  na
distância  de  184,80m,  até  o  vértice  1381,  de  coordenadas  N=7.542.288,52m  e
E=515.113,59m; daí, segue com o azimute de 219°20'2”, na distância de 256,86m,
até o vértice 1382, de coordenadas N=7.542.089,85m e E=514.950,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°2'17”,  na  distância  de  67,61m,  até  o  vértice  1383,  de
coordenadas  N=7.542.061,32m  e  E=514.889,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°52'46”,  na  distância  de  92,92m,  até  o  vértice  1384,  de  coordenadas
N=7.541.969,28m e E=514.876,75m; daí,  segue com o azimute de 115°31'43”,  na
distância  de  162,01m,  até  o  vértice  1385,  de  coordenadas  N=7.541.899,46m  e
E=515.022,95m; daí, segue com o azimute de 138°24'5”, na distância de 98,51m, até
o vértice 1386, de coordenadas N=7.541.825,79m e E=515.088,35m; daí, segue com
o  azimute  de  229°43'10”,  na  distância  de  241,10m,  até  o  vértice  1387,  de
coordenadas  N=7.541.669,91m  e  E=514.904,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
220°4'46”,  na  distância  de  205,37m,  até  o  vértice  1388,  de  coordenadas
N=7.541.512,77m  e  E=514.772,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  256°58'2”,  na
distância  de  343,86m,  até  o  vértice  1389,  de  coordenadas  N=7.541.435,23m  e
E=514.437,19m; daí, segue com o azimute de 352°1'33”, na distância de 71,25m, até
o vértice 1390, de coordenadas N=7.541.505,79m e E=514.427,31m; daí, segue com
o azimute de 293°31'36”, na distância de 75,72m, até o vértice 1391, de coordenadas
N=7.541.536,02m e E=514.357,88m; daí,  segue com o azimute de 325°22'45”,  na
distância  de  123,16m,  até  o  vértice  1392,  de  coordenadas  N=7.541.637,37m  e
E=514.287,91m; daí, segue com o azimute de 257°54'1”, na distância de 220,79m,
até o vértice 1393, de coordenadas N=7.541.591,09m e E=514.072,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°24'30”,  na  distância  de  227,69m,  até  o  vértice  1394,  de
coordenadas  N=7.541.511,01m  e  E=513.858,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
252°59'44”,  na  distância  de  246,77m,  até  o  vértice  1395,  de  coordenadas
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N=7.541.438,84m  e  E=513.622,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  215°5'60”,  na
distância  de  100,87m,  até  o  vértice  1396,  de  coordenadas  N=7.541.356,31m  e
E=513.564,90m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Itamonte  e  nos  limites  do
Município de Pouso Alto; daí, segue confrontando com o Município de Pouso Alto,
com  o  azimute  de  267°52'54”,  na  distância  de  205,91m,  até  o  vértice  1397,  de
coordenadas  N=7.541.348,70m  e  E=513.359,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°52'52”,  na  distância  de  13,68m,  até  o  vértice  1398,  de  coordenadas
N=7.541.348,20m e E=513.345,46m; daí,  segue com o azimute de 267°52'51”,  na
distância  de  126,96m,  até  o  vértice  1399,  de  coordenadas  N=7.541.343,50m  e
E=513.218,59m; daí, segue com o azimute de 308°25'20”, na distância de 169,17m,
até o vértice 1400, de coordenadas N=7.541.448,63m e E=513.086,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°50'14”,  na  distância  de  87,40m,  até  o  vértice  1401,  de
coordenadas  N=7.541.436,22m  e  E=512.999,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
242°51'50”,  na  distância  de  346,28m,  até  o  vértice  1402,  de  coordenadas
N=7.541.278,28m  e  E=512.691,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  318°57'3”,  na
distância  de  225,24m,  até  o  vértice  1403,  de  coordenadas  N=7.541.448,14m  e
E=512.543,46m; daí, segue com o azimute de 337°18'42”, na distância de 136,37m,
até o vértice 1404, de coordenadas N=7.541.573,96m e E=512.490,86m; daí, segue
com  o  azimute  de  23°26'27”,  na  distância  de  212,09m,  até  o  vértice  1405,  de
coordenadas  N=7.541.768,55m  e  E=512.575,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
77°11'40”,  na  distância  de  266,62m,  até  o  vértice  1406,  de  coordenadas
N=7.541.827,64m  e  E=512.835,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°41'14”,  na
distância  de  246,43m,  até  o  vértice  1407,  de  coordenadas  N=7.541.892,72m  e
E=513.072,90m; daí, segue com o azimute de 52°25'31”, na distância de 141,06m,
até o vértice 1408, de coordenadas N=7.541.978,74m e E=513.184,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  46°1'51”,  na  distância  de  159,36m,  até  o  vértice  1409,  de
coordenadas  N=7.542.089,38m  e  E=513.299,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
106°48'39”,  na  distância  de  30,02m,  até  o  vértice  1410,  de  coordenadas
N=7.542.080,70m  e  E=513.328,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  54°0'27”,  na
distância  de  95,21m,  até  o  vértice  1411,  de  coordenadas  N=7.542.136,66m  e
E=513.405,17m; daí, segue com o azimute de 348°47'44”, na distância de 77,75m,
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até o vértice 1412, de coordenadas N=7.542.212,92m e E=513.390,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  15°5'5”,  na  distância  de  89,32m,  até  o  vértice  1413,  de
coordenadas  N=7.542.299,17m  e  E=513.413,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
59°10'17”,  na  distância  de  133,25m,  até  o  vértice  1414,  de  coordenadas
N=7.542.367,45m  e  E=513.527,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  88°50'29”,  na
distância  de  81,03m,  até  o  vértice  1415,  de  coordenadas  N=7.542.369,09m  e
E=513.608,75m; daí, segue com o azimute de 60°19'39”, na distância de 67,36m, até
o vértice 1416, de coordenadas N=7.542.402,44m e E=513.667,27m; daí, segue com
o azimute de 65°5'6”, na distância de 100,45m, até o vértice 1417, de coordenadas
N=7.542.444,75m e E=513.758,37m; daí,  segue com o azimute de 109°13'19”,  na
distância  de  44,84m,  até  o  vértice  1418,  de  coordenadas  N=7.542.429,99m  e
E=513.800,71m; daí, segue com o azimute de 90°30'5”, na distância de 226,88m, até
o vértice 1419, de coordenadas N=7.542.428,00m e E=514.027,58m; daí, segue com
o azimute de 75°31'48”, na distância de 550,70m, até o vértice 1420, de coordenadas
N=7.542.565,61m  e  E=514.560,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°1'52”,  na
distância  de  292,49m,  até  o  vértice  1421,  de  coordenadas  N=7.542.565,45m  e
E=514.853,30m; daí, segue com o azimute de 17°2'46”, na distância de 254,68m, até
o vértice 1422, de coordenadas N=7.542.808,94m e E=514.927,96m; daí, segue com
o  azimute  de  358°25'50”,  na  distância  de  178,17m,  até  o  vértice  1423,  de
coordenadas  N=7.542.987,04m  e  E=514.923,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
8°26'59”,  na  distância  de  235,08m,  até  o  vértice  1424,  de  coordenadas
N=7.543.219,57m e E=514.957,62m; daí,  segue com o azimute de 308°19'41”,  na
distância  de  119,73m,  até  o  vértice  1425,  de  coordenadas  N=7.543.293,82m  e
E=514.863,69m; daí, segue com o azimute de 341°9'31”, na distância de 242,28m,
até o vértice 1426, de coordenadas N=7.543.523,12m e E=514.785,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  300°11'23”,  na  distância  de  157,39m,  até  o  vértice  1427,  de
coordenadas  N=7.543.602,27m  e  E=514.649,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
268°44'58”,  na  distância  de  81,65m,  até  o  vértice  1428,  de  coordenadas
N=7.543.600,48m e E=514.567,77m; daí,  segue com o azimute de 188°44'20”,  na
distância  de  208,16m,  até  o  vértice  1429,  de  coordenadas  N=7.543.394,74m  e
E=514.536,15m; daí, segue com o azimute de 154°21'13”, na distância de 276,64m,
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até o vértice 1430, de coordenadas N=7.543.145,36m e E=514.655,88m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°45'15”,  na  distância  de  341,98m,  até  o  vértice  1431,  de
coordenadas  N=7.542.864,39m  e  E=514.460,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
274°37'3”,  na  distância  de  246,17m,  até  o  vértice  1432,  de  coordenadas
N=7.542.884,21m e E=514.215,56m; daí,  segue com o azimute de 352°11'33”,  na
distância  de  139,05m,  até  o  vértice  1433,  de  coordenadas  N=7.543.021,97m  e
E=514.196,67m; daí, segue com o azimute de 267°52'22”, na distância de 203,16m,
até o vértice 1434, de coordenadas N=7.543.014,43m e E=513.993,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  196°18'21”,  na  distância  de  139,82m,  até  o  vértice  1435,  de
coordenadas  N=7.542.880,24m  e  E=513.954,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°55'42”,  na  distância  de  109,80m,  até  o  vértice  1436,  de  coordenadas
N=7.542.870,53m  e  E=513.845,03m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  217°29'8”,  na
distância  de  24,74m,  até  o  vértice  1437,  de  coordenadas  N=7.542.850,90m  e
E=513.829,98m; daí, segue com o azimute de 309°54'39”, na distância de 124,59m,
até o vértice 1438, de coordenadas N=7.542.930,84m e E=513.734,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  285°37'8”,  na  distância  de  58,76m,  até  o  vértice  1439,  de
coordenadas  N=7.542.946,65m  e  E=513.677,82m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°31'1”,  na  distância  de  46,61m,  até  o  vértice  1440,  de  coordenadas
N=7.542.914,58m e E=513.644,01m; daí,  segue com o azimute de 274°50'45”,  na
distância  de  95,24m,  até  o  vértice  1441,  de  coordenadas  N=7.542.922,63m  e
E=513.549,11m; daí, segue com o azimute de 340°13'22”, na distância de 79,52m,
até o vértice 1442, de coordenadas N=7.542.997,46m e E=513.522,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  294°8'39”,  na  distância  de  54,22m,  até  o  vértice  1443,  de
coordenadas  N=7.543.019,63m  e  E=513.472,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
316°53'55”,  na  distância  de  83,83m,  até  o  vértice  1444,  de  coordenadas
N=7.543.080,84m e E=513.415,45m; daí,  segue com o azimute de 352°42'48”,  na
distância  de  48,29m,  até  o  vértice  1445,  de  coordenadas  N=7.543.128,74m  e
E=513.409,32m; daí, segue com o azimute de 70°12'30”, na distância de 45,37m, até
o vértice 1446, de coordenadas N=7.543.144,11m e E=513.452,01m; daí, segue com
o azimute de 57°43'49”, na distância de 70,85m, até o vértice 1447, de coordenadas
N=7.543.181,93m  e E=513.511,91m;  daí,  segue  com o  azimute  de  42°21'15”,  na



368
____________________________________________________________________________

distância  de  93,56m,  até  o  vértice  1448,  de  coordenadas  N=7.543.251,08m  e
E=513.574,95m; daí, segue com o azimute de 281°40'31”, na distância de 86,49m,
até o vértice 1449, de coordenadas N=7.543.268,58m e E=513.490,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  259°40'45”,  na  distância  de  67,53m,  até  o  vértice  1450,  de
coordenadas  N=7.543.256,48m  e  E=513.423,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
333°35'18”,  na  distância  de  53,75m,  até  o  vértice  1451,  de  coordenadas
N=7.543.304,62m e E=513.399,90m; daí,  segue com o azimute de 267°39'53”,  na
distância  de  133,38m,  até  o  vértice  1452,  de  coordenadas  N=7.543.299,19m  e
E=513.266,64m; daí, segue com o azimute de 265°40'26”, na distância de 91,86m,
até o vértice 1453, de coordenadas N=7.543.292,26m e E=513.175,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  250°7'13”,  na  distância  de  104,45m,  até  o  vértice  1454,  de
coordenadas  N=7.543.256,74m  e  E=513.076,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
255°54'23”,  na  distância  de  185,83m,  até  o  vértice  1455,  de  coordenadas
N=7.543.211,49m e E=512.896,57m; daí,  segue com o azimute de 281°14'49”,  na
distância  de  119,76m,  até  o  vértice  1456,  de  coordenadas  N=7.543.234,84m  e
E=512.779,11m; daí, segue com o azimute de 268°36'2”, na distância de 149,37m,
até o vértice 1457, de coordenadas N=7.543.231,20m e E=512.629,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  257°9'33”,  na  distância  de  80,31m,  até  o  vértice  1458,  de
coordenadas  N=7.543.213,35m  e  E=512.551,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
338°24'39”,  na  distância  de  146,23m,  até  o  vértice  1459,  de  coordenadas
N=7.543.349,32m e E=512.497,68m; daí,  segue com o azimute de 355°52'34”,  na
distância  de  111,70m,  até  o  vértice  1460,  de  coordenadas  N=7.543.460,73m  e
E=512.489,64m; daí, segue com o azimute de 316°2'51”, na distância de 150,33m,
até o vértice 1461, de coordenadas N=7.543.568,96m e E=512.385,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  346°12'15”,  na  distância  de  55,49m,  até  o  vértice  1462,  de
coordenadas  N=7.543.622,84m  e  E=512.372,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
300°38'36”,  na  distância  de  89,11m,  até  o  vértice  1463,  de  coordenadas
N=7.543.668,26m  e  E=512.295,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  23°12'14”,  na
distância  de  201,72m,  até  o  vértice  1464,  de  coordenadas  N=7.543.853,67m  e
E=512.374,89m; daí, segue com o azimute de 95°25'44”, na distância de 134,74m,
até o vértice 1465, de coordenadas N=7.543.840,92m e E=512.509,02m; daí, segue
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com  o  azimute  de  63°54'32”,  na  distância  de  166,55m,  até  o  vértice  1466,  de
coordenadas  N=7.543.914,17m  e  E=512.658,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
41°14'1”,  na  distância  de  74,80m,  até  o  vértice  1467,  de  coordenadas
N=7.543.970,42m  e  E=512.707,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°40'7”,  na
distância  de  175,60m,  até  o  vértice  1468,  de  coordenadas  N=7.544.096,02m  e
E=512.585,19m; daí, segue com o azimute de 1°7'13”, na distância de 80,55m, até o
vértice 1469, de coordenadas N=7.544.176,56m e E=512.586,77m; daí, segue com o
azimute de 18°51'53”, na distância de 103,90m, até o vértice 1470, de coordenadas
N=7.544.274,87m  e  E=512.620,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  64°55'58”,  na
distância  de  114,72m,  até  o  vértice  1471,  de  coordenadas  N=7.544.323,48m  e
E=512.724,28m; daí, segue com o azimute de 111°8'2”, na distância de 118,77m, até
o vértice 1472, de coordenadas N=7.544.280,66m e E=512.835,06m; daí, segue com
o  azimute  de  130°26'59”,  na  distância  de  231,69m,  até  o  vértice  1473,  de
coordenadas  N=7.544.130,35m  e  E=513.011,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
136°18'22”,  na  distância  de  120,23m,  até  o  vértice  1474,  de  coordenadas
N=7.544.043,41m  e  E=513.094,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  94°22'54”,  na
distância  de  409,92m,  até  o  vértice  1475,  de  coordenadas  N=7.544.012,10m  e
E=513.503,15m; daí, segue com o azimute de 49°34'3”, na distância de 182,32m, até
o vértice 1476, de coordenadas N=7.544.130,34m e E=513.641,92m; daí, segue com
o azimute de 16°18'32”, na distância de 211,19m, até o vértice 1477, de coordenadas
N=7.544.333,03m  e  E=513.701,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  73°9'21”,  na
distância  de  217,51m,  até  o  vértice  1478,  de  coordenadas  N=7.544.396,05m  e
E=513.909,41m; daí, segue com o azimute de 105°8'59”, na distância de 181,88m,
até o vértice 1479, de coordenadas N=7.544.348,52m e E=514.084,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  102°14'13”,  na  distância  de  336,16m,  até  o  vértice  1480,  de
coordenadas  N=7.544.277,27m  e  E=514.413,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°30'13”,  na  distância  de  327,48m,  até  o  vértice  1481,  de  coordenadas
N=7.544.510,83m  e  E=514.643,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  52°43'13”,  na
distância  de  277,30m,  até  o  vértice  1482,  de  coordenadas  N=7.544.678,80m  e
E=514.863,68m; daí, segue com o azimute de 331°53'47”, na distância de 100,52m,
até o vértice 1483, de coordenadas N=7.544.767,46m e E=514.816,33m; daí, segue
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com  o  azimute  de  15°6'25”,  na  distância  de  153,40m,  até  o  vértice  1484,  de
coordenadas  N=7.544.915,56m  e  E=514.856,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
54°27'5”,  na  distância  de  180,46m,  até  o  vértice  1485,  de  coordenadas
N=7.545.020,48m  e  E=515.003,14m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  61°10'40”,  na
distância  de  338,09m,  até  o  vértice  1486,  de  coordenadas  N=7.545.183,47m  e
E=515.299,35m; daí, segue com o azimute de 326°17'47”, na distância de 367,96m,
até o vértice 1487, de coordenadas N=7.545.489,59m e E=515.095,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  39°49'31”,  na  distância  de  122,08m,  até  o  vértice  1488,  de
coordenadas  N=7.545.583,35m  e  E=515.173,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
22°8'45”,  na  distância  de  115,40m,  até  o  vértice  1489,  de  coordenadas
N=7.545.690,23m e E=515.216,85m; daí,  segue com o azimute de 282°59'11”,  na
distância  de  211,21m,  até  o  vértice  1490,  de  coordenadas  N=7.545.737,69m  e
E=515.011,05m; daí, segue com o azimute de 339°3'5”, na distância de 230,93m, até
o vértice 1491, de coordenadas N=7.545.953,36m e E=514.928,48m; daí, segue com
o  azimute  de  358°32'46”,  na  distância  de  176,31m,  até  o  vértice  1492,  de
coordenadas  N=7.546.129,62m  e  E=514.924,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
62°6'19”,  na  distância  de  228,37m,  até  o  vértice  1493,  de  coordenadas
N=7.546.236,46m  e  E=515.125,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°47'56”,  na
distância  de  269,90m,  até  o  vértice  1494,  de  coordenadas  N=7.546.256,23m  e
E=515.395,02m; daí, segue com o azimute de 72°33'54”, na distância de 501,93m,
até o vértice 1495, de coordenadas N=7.546.406,62m e E=515.873,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  355°35'19”,  na  distância  de  154,77m,  até  o  vértice  1496,  de
coordenadas  N=7.546.560,93m  e  E=515.861,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
66°55'9”,  na  distância  de  84,11m,  até  o  vértice  1497,  de  coordenadas
N=7.546.593,91m e E=515.939,36m; daí,  segue com o azimute de 315°32'50”,  na
distância  de  39,43m,  até  o  vértice  1498,  de  coordenadas  N=7.546.622,06m  e
E=515.911,75m; daí, segue com o azimute de 347°10'3”, na distância de 148,31m,
até o vértice 1499, de coordenadas N=7.546.766,66m e E=515.878,81m; daí, segue
com  o  azimute  de  331°6'32”,  na  distância  de  142,29m,  até  o  vértice  1500,  de
coordenadas  N=7.546.891,24m  e  E=515.810,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
339°14'19”,  na  distância  de  113,93m,  até  o  vértice  1501,  de  coordenadas
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N=7.546.997,77m  e E=515.769,68m;  daí,  segue  com o  azimute  de  11°52'54”,  na
distância  de  143,09m,  até  o  vértice  1502,  de  coordenadas  N=7.547.137,80m  e
E=515.799,14m; daí, segue com o azimute de 302°42'12”, na distância de 64,90m,
até o vértice 1503, de coordenadas N=7.547.172,87m e E=515.744,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  341°27'26”,  na  distância  de  50,31m,  até  o  vértice  1504,  de
coordenadas  N=7.547.220,57m  e  E=515.728,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
11°8'44”,  na  distância  de  86,57m,  até  o  vértice  1505,  de  coordenadas
N=7.547.305,50m  e  E=515.745,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  312°8'56”,  na
distância  de  97,66m,  até  o  vértice  1506,  de  coordenadas  N=7.547.371,04m  e
E=515.672,86m; daí, segue com o azimute de 327°7'23”, na distância de 193,05m,
até o vértice 1507, de coordenadas N=7.547.533,16m e E=515.568,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  73°13'21”,  na  distância  de  105,20m,  até  o  vértice  1508,  de
coordenadas  N=7.547.563,53m  e  E=515.668,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
33°42'9”,  na  distância  de  383,85m,  até  o  vértice  1509,  de  coordenadas
N=7.547.882,87m  e  E=515.881,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  277°8'6”,  na
distância  de  127,57m,  até  o  vértice  1510,  de  coordenadas  N=7.547.898,71m  e
E=515.755,19m; daí, segue com o azimute de 284°22'16”, na distância de 159,38m,
até o vértice 1511, de coordenadas N=7.547.938,27m e E=515.600,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  315°19'36”,  na  distância  de  251,13m,  até  o  vértice  1512,  de
coordenadas  N=7.548.116,86m  e  E=515.424,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°29'16”,  na  distância  de  150,39m,  até  o  vértice  1513,  de  coordenadas
N=7.548.214,55m  e  E=515.538,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  61°41'6”,  na
distância  de  385,40m,  até  o  vértice  1514,  de  coordenadas  N=7.548.397,35m  e
E=515.877,87m; daí, segue com o azimute de 301°18'8”, na distância de 236,23m,
até o vértice 1515, de coordenadas N=7.548.520,09m e E=515.676,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  1°22'18”,  na  distância  de  166,30m,  até  o  vértice  1516,  de
coordenadas  N=7.548.686,34m  e  E=515.680,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°12'12”,  na  distância  de  175,78m,  até  o  vértice  1517,  de  coordenadas
N=7.548.662,49m e E=515.505,84m; daí,  segue com o azimute de 284°50'19”,  na
distância  de  139,26m,  até  o  vértice  1518,  de  coordenadas  N=7.548.698,16m  e
E=515.371,23m; daí, segue com o azimute de 291°13'9”, na distância de 360,86m,
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até o vértice 1519, de coordenadas N=7.548.828,76m e E=515.034,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  263°45'27”,  na  distância  de  290,64m,  até  o  vértice  1520,  de
coordenadas  N=7.548.797,16m  e  E=514.745,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
347°27'60”,  na  distância  de  328,33m,  até  o  vértice  1521,  de  coordenadas
N=7.549.117,67m e E=514.674,67m; daí,  segue com o azimute de 248°12'50”,  na
distância  de  106,52m,  até  o  vértice  1522,  de  coordenadas  N=7.549.078,14m  e
E=514.575,76m; daí, segue com o azimute de 265°43'56”, na distância de 265,93m,
até o vértice 1523, de coordenadas N=7.549.058,35m e E=514.310,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  14°37'44”,  na  distância  de  282,26m,  até  o  vértice  1524,  de
coordenadas  N=7.549.331,46m  e  E=514.381,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
34°37'10”,  na  distância  de  201,90m,  até  o  vértice  1525,  de  coordenadas
N=7.549.497,61m  e  E=514.496,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  70°52'60”,  na
distância  de  314,16m,  até  o  vértice  1526,  de  coordenadas  N=7.549.600,49m  e
E=514.793,38m; daí, segue com o azimute de 85°3'56”, na distância de 230,39m, até
o vértice 1527, de coordenadas N=7.549.620,31m e E=515.022,91m; daí, segue com
o azimute de 13°35'26”, na distância de 118,06m, até o vértice 1528, de coordenadas
N=7.549.735,07m e E=515.050,66m; daí,  segue com o azimute de 282°50'15”,  na
distância  de  320,67m,  até  o  vértice  1529,  de  coordenadas  N=7.549.806,31m  e
E=514.738,00m; daí, segue com o azimute de 323°31'53”, na distância de 226,44m,
até o vértice 1530, de coordenadas N=7.549.988,41m e E=514.603,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  275°29'27”,  na  distância  de  206,73m,  até  o  vértice  1531,  de
coordenadas  N=7.550.008,19m  e  E=514.397,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°24'22”,  na  distância  de  99,28m,  até  o  vértice  1532,  de  coordenadas
N=7.550.107,16m e E=514.389,67m, situado nos limites do Município de Pouso Alto e
nos limites do Município de Baependi; daí, segue confrontando com o Município de
Baependi, com o azimute de 46°14'7”, na distância de 389,12m, até o vértice 1533, de
coordenadas  N=7.550.376,31m  e  E=514.670,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
12°20'31”,  na  distância  de  259,19m,  até  o  vértice  1534,  de  coordenadas
N=7.550.629,51m  e  E=514.726,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  100°6'53”,  na
distância  de  337,73m,  até  o  vértice  1535,  de  coordenadas  N=7.550.570,20m  e
E=515.058,57m; daí, segue com o azimute de 81°45'8”, na distância de 275,93m, até
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o vértice 1536, de coordenadas N=7.550.609,79m e E=515.331,65m; daí, segue com
o  azimute  de  121°45'55”,  na  distância  de  630,51m,  até  o  vértice  1537,  de
coordenadas  N=7.550.277,86m  e  E=515.867,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
100°3'59”,  na  distância  de  428,47m,  até  o  vértice  1538,  de  coordenadas
N=7.550.202,97m e E=516.289,59m; daí,  segue com o azimute de 147°11'16”,  na
distância  de  277,64m,  até  o  vértice  1539,  de  coordenadas  N=7.549.969,63m  e
E=516.440,04m; daí, segue com o azimute de 110°55'34”, na distância de 409,51m,
até o vértice 1540, de coordenadas N=7.549.823,37m e E=516.822,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  60°14'32”,  na  distância  de  112,19m,  até  o  vértice  1541,  de
coordenadas  N=7.549.879,05m  e  E=516.919,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°23'38”,  na  distância  de  257,07m,  até  o  vértice  1542,  de  coordenadas
N=7.549.712,46m e E=517.115,72m; daí,  segue com o azimute de 206°19'19”,  na
distância  de  111,22m,  até  o  vértice  1543,  de  coordenadas  N=7.549.612,77m  e
E=517.066,40m; daí, segue com o azimute de 245°10'22”, na distância de 128,58m,
até o vértice 1544, de coordenadas N=7.549.558,78m e E=516.949,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  186°26'36”,  na  distância  de  283,94m,  até  o  vértice  1545,  de
coordenadas  N=7.549.276,63m  e  E=516.917,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
134°54'2”,  na  distância  de  143,70m,  até  o  vértice  1546,  de  coordenadas
N=7.549.175,20m e E=517.019,63m; daí,  segue com o azimute de 153°54'19”,  na
distância  de  180,66m,  até  o  vértice  1547,  de  coordenadas  N=7.549.012,95m  e
E=517.099,10m; daí, segue com o azimute de 143°28'6”, na distância de 169,60m,
até o vértice 1548, de coordenadas N=7.548.876,68m e E=517.200,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  180°40'10”,  na  distância  de  208,33m,  até  o  vértice  1549,  de
coordenadas  N=7.548.668,36m  e  E=517.197,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
189°53'14”,  na  distância  de  107,92m,  até  o  vértice  1550,  de  coordenadas
N=7.548.562,04m e E=517.179,09m; daí,  segue com o azimute de 209°12'48”,  na
distância  de  321,13m,  até  o  vértice  1551,  de  coordenadas  N=7.548.281,75m  e
E=517.022,35m; daí, segue com o azimute de 274°23'49”, na distância de 332,02m,
até o vértice 1552, de coordenadas N=7.548.307,21m e E=516.691,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°4'17”,  na  distância  de  143,27m,  até  o  vértice  1553,  de
coordenadas  N=7.548.256,03m  e  E=516.557,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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183°23'21”,  na  distância  de  86,08m,  até  o  vértice  1554,  de  coordenadas
N=7.548.170,10m e E=516.552,40m; daí,  segue com o azimute de 122°39'23”,  na
distância  de  280,23m,  até  o  vértice  1555,  de  coordenadas  N=7.548.018,89m  e
E=516.788,33m; daí, segue com o azimute de 89°36'16”, na distância de 159,34m,
até o vértice 1556, de coordenadas N=7.548.019,99m e E=516.947,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  178°16'15”,  na  distância  de  284,20m,  até  o  vértice  1557,  de
coordenadas  N=7.547.735,92m  e  E=516.956,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
153°26'10”,  na  distância  de  159,64m,  até  o  vértice  1558,  de  coordenadas
N=7.547.593,14m  e  E=517.027,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  84°18'29”,  na
distância  de  191,53m,  até  o  vértice  1559,  de  coordenadas  N=7.547.612,13m  e
E=517.218,22m; daí, segue com o azimute de 141°14'44”, na distância de 99,42m,
até o vértice 1560, de coordenadas N=7.547.534,60m e E=517.280,46m; daí, segue
com  o  azimute  de  112°38'50”,  na  distância  de  189,78m,  até  o  vértice  1561,  de
coordenadas  N=7.547.461,52m  e  E=517.455,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
160°42'36”,  na  distância  de  99,29m,  até  o  vértice  1562,  de  coordenadas
N=7.547.367,81m  e  E=517.488,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°53'17”,  na
distância  de  370,62m,  até  o  vértice  1563,  de  coordenadas  N=7.547.329,79m  e
E=517.857,07m; daí, segue com o azimute de 152°31'38”, na distância de 249,47m,
até o vértice 1564, de coordenadas N=7.547.108,45m e E=517.972,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  111°36'58”,  na  distância  de  198,29m,  até  o  vértice  1565,  de
coordenadas  N=7.547.035,40m  e  E=518.156,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
142°48'35”,  na  distância  de  126,69m,  até  o  vértice  1566,  de  coordenadas
N=7.546.934,47m e E=518.233,08m; daí,  segue com o azimute de 178°34'40”,  na
distância  de  163,40m,  até  o  vértice  1567,  de  coordenadas  N=7.546.771,13m  e
E=518.237,14m; daí, segue com o azimute de 246°1'36”, na distância de 44,47m, até
o vértice 1568, de coordenadas N=7.546.753,06m e E=518.196,51m; daí, segue com
o  azimute  de  161°18'25”,  na  distância  de  103,48m,  até  o  vértice  1569,  de
coordenadas  N=7.546.655,04m  e  E=518.229,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
205°29'1”,  na  distância  de  120,93m,  até  o  vértice  1570,  de  coordenadas
N=7.546.545,87m e E=518.177,64m; daí,  segue com o azimute de 113°23'52”,  na
distância  de  151,39m,  até  o  vértice  1571,  de  coordenadas  N=7.546.485,75m  e
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E=518.316,58m; daí, segue com o azimute de 58°28'58”, na distância de 130,31m,
até o vértice 1572, de coordenadas N=7.546.553,88m e E=518.427,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°25'57”,  na  distância  de  190,04m,  até  o  vértice  1573,  de
coordenadas  N=7.546.572,31m  e  E=518.616,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
76°45'35”,  na  distância  de  28,83m,  até  o  vértice  1574,  de  coordenadas
N=7.546.578,92m  e  E=518.644,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  102°20'8”,  na
distância  de  166,44m,  até  o  vértice  1575,  de  coordenadas  N=7.546.543,36m  e
E=518.807,47m; daí, segue com o azimute de 139°55'5”, na distância de 76,29m, até
o vértice 1576, de coordenadas N=7.546.484,99m e E=518.856,59m; daí, segue com
o azimute de 96°22'46”, na distância de 181,14m, até o vértice 1577, de coordenadas
N=7.546.464,86m  e  E=519.036,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  63°25'10”,  na
distância  de  116,72m,  até  o  vértice  1578,  de  coordenadas  N=7.546.517,09m  e
E=519.140,99m; daí, segue com o azimute de 358°47'47”, na distância de 166,96m,
até o vértice 1579, de coordenadas N=7.546.684,01m e E=519.137,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°4'47”,  na  distância  de  414,14m,  até  o  vértice  1580,  de
coordenadas  N=7.546.697,89m  e  E=519.551,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
25°4'11”,  na  distância  de  215,92m,  até  o  vértice  1581,  de  coordenadas
N=7.546.893,47m  e  E=519.642,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  319°7'6”,  na
distância  de  266,71m,  até  o  vértice  1582,  de  coordenadas  N=7.547.095,12m  e
E=519.468,32m; daí, segue com o azimute de 25°19'3”, na distância de 91,54m, até o
vértice 1583, de coordenadas N=7.547.177,86m e E=519.507,46m; daí, segue com o
azimute de 312°13'14”, na distância de 25,39m, até o vértice 1584, de coordenadas
N=7.547.194,92m  e  E=519.488,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°51'52”,  na
distância  de  32,67m,  até  o  vértice  1585,  de  coordenadas  N=7.547.220,36m  e
E=519.509,16m; daí, segue com o azimute de 68°6'17”, na distância de 77,26m, até o
vértice 1586, de coordenadas N=7.547.249,17m e E=519.580,85m; daí, segue com o
azimute de 85°5'20”,  na distância de 79,69m, até o vértice 1587, de coordenadas
N=7.547.256,00m e E=519.660,24m; daí,  segue com o azimute de 106°21'23”,  na
distância  de  69,95m,  até  o  vértice  1588,  de  coordenadas  N=7.547.236,30m  e
E=519.727,36m; daí, segue com o azimute de 161°56'49”, na distância de 125,63m,
até o vértice 1589, de coordenadas N=7.547.116,85m e E=519.766,29m; daí, segue



376
____________________________________________________________________________

com  o  azimute  de  144°46'52”,  na  distância  de  54,53m,  até  o  vértice  1590,  de
coordenadas  N=7.547.072,30m  e  E=519.797,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
78°3'43”,  na  distância  de  75,62m,  até  o  vértice  1591,  de  coordenadas
N=7.547.087,94m  e  E=519.871,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  59°33'43”,  na
distância  de  144,66m,  até  o  vértice  1592,  de  coordenadas  N=7.547.161,23m  e
E=519.996,45m; daí, segue com o azimute de 85°59'51”, na distância de 56,41m, até
o vértice 1593, de coordenadas N=7.547.165,17m e E=520.052,73m; daí, segue com
o azimute de 117°54'16”, na distância de 73,58m, até o vértice 1594, de coordenadas
N=7.547.130,73m  e  E=520.117,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  66°1'47”,  na
distância  de  120,04m,  até  o  vértice  1595,  de  coordenadas  N=7.547.179,50m  e
E=520.227,44m; daí, segue com o azimute de 168°5'39”, na distância de 93,25m, até
o vértice 1596, de coordenadas N=7.547.088,26m e E=520.246,68m; daí, segue com
o azimute de 140°46'24”, na distância de 50,33m, até o vértice 1597, de coordenadas
N=7.547.049,27m  e  E=520.278,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  53°39'47”,  na
distância  de  146,79m,  até  o  vértice  1598,  de  coordenadas  N=7.547.136,25m  e
E=520.396,76m; daí, segue com o azimute de 346°45'15”, na distância de 242,97m,
até o vértice 1599, de coordenadas N=7.547.372,75m e E=520.341,09m; daí, segue
com  o  azimute  de  91°22'37”,  na  distância  de  146,12m,  até  o  vértice  1600,  de
coordenadas  N=7.547.369,24m  e  E=520.487,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
358°5'40”,  na  distância  de  417,66m,  até  o  vértice  1601,  de  coordenadas
N=7.547.786,67m e E=520.473,28m; daí,  segue com o azimute de 285°57'58”,  na
distância  de  152m,  até  o  vértice  1602,  de  coordenadas  N=7.547.828,48m  e
E=520.327,14m; daí, segue com o azimute de 334°16'52”, na distância de 104,25m,
até o vértice 1603, de coordenadas N=7.547.922,40m e E=520.281,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  279°27'25”,  na  distância  de  126,96m,  até  o  vértice  1604,  de
coordenadas  N=7.547.943,26m  e  E=520.156,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
37°25'4”,  na  distância  de  223,32m,  até  o  vértice  1605,  de  coordenadas
N=7.548.120,63m  e  E=520.292,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°3'7”,  na
distância  de  313,37m,  até  o  vértice  1606,  de  coordenadas  N=7.548.169,37m  e
E=520.601,93m; daí, segue com o azimute de 86°25'50”, na distância de 115,69m,
até o vértice 1607, de coordenadas N=7.548.176,57m e E=520.717,39m; daí, segue
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com  o  azimute  de  92°29'55”,  na  distância  de  180,22m,  até  o  vértice  1608,  de
coordenadas  N=7.548.168,72m  e  E=520.897,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
104°38'60”,  na  distância  de  58,91m,  até  o  vértice  1609,  de  coordenadas
N=7.548.153,82m  e E=520.954,43m;  daí,  segue  com o  azimute  de  118°9'52”,  na
distância  de  96,03m,  até  o  vértice  1610,  de  coordenadas  N=7.548.108,49m  e
E=521.039,09m; daí, segue com o azimute de 57°18'58”, na distância de 228,63m,
até o vértice 1611, de coordenadas N=7.548.231,96m e E=521.231,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  108°5'34”,  na  distância  de  179,31m,  até  o  vértice  1612,  de
coordenadas  N=7.548.176,27m  e  E=521.401,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
52°45'33”,  na  distância  de  327,73m,  até  o  vértice  1613,  de  coordenadas
N=7.548.374,60m  e  E=521.662,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°53'30”,  na
distância  de  277m,  até  o  vértice  1614,  de  coordenadas  N=7.548.590,20m  e
E=521.836,78m; daí, segue com o azimute de 22°16'3”, na distância de 165,44m, até
o vértice 1615, de coordenadas N=7.548.743,31m e E=521.899,48m; daí, segue com
o  azimute  de  292°30'18”,  na  distância  de  154,36m,  até  o  vértice  1616,  de
coordenadas  N=7.548.802,39m  e  E=521.756,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
287°41'58”,  na  distância  de  251,94m,  até  o  vértice  1617,  de  coordenadas
N=7.548.878,99m e E=521.516,85m; daí,  segue com o azimute de 290°32'19”,  na
distância  de  237,80m,  até  o  vértice  1618,  de  coordenadas  N=7.548.962,42m  e
E=521.294,16m; daí, segue com o azimute de 311°11'44”, na distância de 221,85m,
até o vértice 1619, de coordenadas N=7.549.108,53m e E=521.127,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°4'42”,  na  distância  de  107,39m,  até  o  vértice  1620,  de
coordenadas  N=7.549.063,28m  e  E=521.029,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
263°17'52”,  na  distância  de  119,09m,  até  o  vértice  1621,  de  coordenadas
N=7.549.049,38m e E=520.911,56m; daí,  segue com o azimute de 304°35'42”,  na
distância  de  245,14m,  até  o  vértice  1622,  de  coordenadas  N=7.549.188,56m  e
E=520.709,77m; daí, segue com o azimute de 48°7'30”, na distância de 135,44m, até
o vértice 1623, de coordenadas N=7.549.278,97m e E=520.810,62m; daí, segue com
o  azimute  de  345°22'30”,  na  distância  de  165,36m,  até  o  vértice  1624,  de
coordenadas  N=7.549.438,97m  e  E=520.768,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°38'23”,  na  distância  de  312,54m,  até  o  vértice  1625,  de  coordenadas
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N=7.549.665,16m e E=520.984,56m; daí,  segue com o azimute de 123°11'39”,  na
distância  de  216,17m,  até  o  vértice  1626,  de  coordenadas  N=7.549.546,81m  e
E=521.165,46m; daí, segue com o azimute de 85°22'27”, na distância de 515,02m,
até o vértice 1627, de coordenadas N=7.549.588,34m e E=521.678,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  105°10'40”,  na  distância  de  113,78m,  até  o  vértice  1628,  de
coordenadas N=7.549.558,56m e E=521.788,61m; daí, segue com o azimute de 

86°16'5”,  na  distância  de  623,48m,  até  o  vértice  1629,  de  coordenadas
N=7.549.599,14m  e  E=522.410,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°3'31”,  na
distância  de  182,96m,  até  o  vértice  1630,  de  coordenadas  N=7.549.583,00m  e
E=522.593,01m; daí, segue com o azimute de 71°4'35”, na distância de 308,94m, até
o vértice 1631, de coordenadas N=7.549.683,20m e E=522.885,25m; daí, segue com
o azimute de 3°58'24”, na distância de 222,05m, até o vértice 1632, de coordenadas
N=7.549.904,71m  e  E=522.900,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°47'43”,  na
distância  de  292,40m,  até  o  vértice  1633,  de  coordenadas  N=7.549.971,51m  e
E=523.185,31m; daí, segue com o azimute de 86°53'59”, na distância de 311,55m,
até o vértice 1634, de coordenadas N=7.549.988,36m e E=523.496,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  151°12'55”,  na  distância  de  184,42m,  até  o  vértice  1635,  de
coordenadas  N=7.549.826,73m  e  E=523.585,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
132°57'60”,  na  distância  de  69,99m,  até  o  vértice  1636,  de  coordenadas
N=7.549.779,02m  e  E=523.636,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  79°17'5”,  na
distância  de  128,62m,  até  o  vértice  1637,  de  coordenadas  N=7.549.802,94m  e
E=523.762,79m; daí, segue com o azimute de 33°29'48”, na distância de 271,63m,
até o vértice 1638, de coordenadas N=7.550.029,45m e E=523.912,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  82°54'29”,  na  distância  de  296,06m,  até  o  vértice  1639,  de
coordenadas  N=7.550.066,00m  e  E=524.206,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°58'5”,  na  distância  de  245,19m,  até  o  vértice  1640,  de  coordenadas
N=7.550.239,48m  e E=524.379,78m;  daí,  segue  com o  azimute  de  45°40'11”,  na
distância  de  318,14m,  até  o  vértice  1641,  de  coordenadas  N=7.550.461,79m  e
E=524.607,35m; daí, segue com o azimute de 303°14'39”, na distância de 266,29m,
até o vértice 1642, de coordenadas N=7.550.607,78m e E=524.384,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  330°52'5”,  na  distância  de  88,57m,  até  o  vértice  1643,  de



379
____________________________________________________________________________

coordenadas  N=7.550.685,15m  e  E=524.341,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
288°41'60”,  na  distância  de  103,78m,  até  o  vértice  1644,  de  coordenadas
N=7.550.718,42m e E=524.243,22m; daí,  segue com o azimute de 239°16'19”,  na
distância  de  103,50m,  até  o  vértice  1645,  de  coordenadas  N=7.550.665,54m  e
E=524.154,26m; daí, segue com o azimute de 287°20'35”, na distância de 233,22m,
até o vértice 1646, de coordenadas N=7.550.735,06m e E=523.931,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°2'46”,  na  distância  de  172,84m,  até  o  vértice  1647,  de
coordenadas  N=7.550.902,05m  e  E=523.887,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
354°17'23”,  na  distância  de  139,85m,  até  o  vértice  1648,  de  coordenadas
N=7.551.041,20m e E=523.873,12m; daí,  segue com o azimute de 321°44'17”,  na
distância  de  261,93m,  até  o  vértice  1649,  de  coordenadas  N=7.551.246,87m  e
E=523.710,92m; daí, segue com o azimute de 223°18'28”, na distância de 117,73m,
até o vértice 1650, de coordenadas N=7.551.161,20m e E=523.630,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°25'58”,  na  distância  de  163,12m,  até  o  vértice  1651,  de
coordenadas  N=7.551.136,90m  e  E=523.468,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
341°26'20”,  na  distância  de  224,88m,  até  o  vértice  1652,  de  coordenadas
N=7.551.350,08m  e  E=523.397,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  309°48'8”,  na
distância  de  130,44m,  até  o  vértice  1653,  de  coordenadas  N=7.551.433,58m  e
E=523.297,08m; daí, segue com o azimute de 278°54'31”, na distância de 244,67m,
até o vértice 1654, de coordenadas N=7.551.471,47m e E=523.055,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  5°52'24”,  na  distância  de  305,72m,  até  o  vértice  1655,  de
coordenadas  N=7.551.775,59m  e  E=523.086,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
37°21'45”,  na  distância  de  171,89m,  até  o  vértice  1656,  de  coordenadas
N=7.551.912,21m  e  E=523.190,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  40°32'10”,  na
distância  de  174,73m,  até  o  vértice  1657,  de  coordenadas  N=7.552.045,00m  e
E=523.304,52m; daí, segue com o azimute de 295°5'8”, na distância de 324,01m, até
o vértice 1658, de coordenadas N=7.552.182,37m e E=523.011,07m; daí, segue com
o  azimute  de  348°28'28”,  na  distância  de  139,31m,  até  o  vértice  1659,  de
coordenadas  N=7.552.318,87m  e  E=522.983,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°40'53”,  na  distância  de  118,74m,  até  o  vértice  1660,  de  coordenadas
N=7.552.338,84m e E=522.866,19m; daí,  segue com o azimute de 191°28'59”,  na
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distância  de  182,78m,  até  o  vértice  1661,  de  coordenadas  N=7.552.159,72m  e
E=522.829,80m; daí, segue com o azimute de 237°32'50”, na distância de 157,89m,
até o vértice 1662, de coordenadas N=7.552.075,00m e E=522.696,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  316°19'13”,  na  distância  de  103,99m,  até  o  vértice  1663,  de
coordenadas  N=7.552.150,20m  e  E=522.624,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
7°48'30”,  na  distância  de  148,75m,  até  o  vértice  1664,  de  coordenadas
N=7.552.297,57m e E=522.644,97m; daí,  segue com o azimute de 314°22'55”,  na
distância  de  176,39m,  até  o  vértice  1665,  de  coordenadas  N=7.552.420,95m  e
E=522.518,90m; daí, segue com o azimute de 332°54'4”, na distância de 122,29m,
até o vértice 1666, de coordenadas N=7.552.529,82m e E=522.463,19m; daí, segue
com  o  azimute  de  305°36'56”,  na  distância  de  194,13m,  até  o  vértice  1667,  de
coordenadas  N=7.552.642,87m  e  E=522.305,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°24'16”,  na  distância  de  93,92m,  até  o  vértice  1668,  de  coordenadas
N=7.552.612,92m e E=522.216,35m; daí,  segue com o azimute de 300°32'25”,  na
distância  de  124,72m,  até  o  vértice  1669,  de  coordenadas  N=7.552.676,29m  e
E=522.108,94m; daí, segue com o azimute de 338°18'39”, na distância de 201m, até
o vértice 1670, de coordenadas N=7.552.863,06m e E=522.034,65m; daí, segue com
o  azimute  de  307°25'14”,  na  distância  de  214,02m,  até  o  vértice  1671,  de
coordenadas  N=7.552.993,11m  e  E=521.864,68m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°32'16”,  na  distância  de  152,25m,  até  o  vértice  1672,  de  coordenadas
N=7.552.991,89m  e  E=521.712,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  302°45'7”,  na
distância  de  254,07m,  até  o  vértice  1673,  de  coordenadas  N=7.553.129,34m  e
E=521.498,75m; daí, segue com o azimute de 260°22'43”, na distância de 93,32m,
até o vértice 1674, de coordenadas N=7.553.113,74m e E=521.406,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  298°6'16”,  na  distância  de  169,35m,  até  o  vértice  1675,  de
coordenadas  N=7.553.193,52m  e  E=521.257,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°20'46”,  na  distância  de  109,11m,  até  o  vértice  1676,  de  coordenadas
N=7.553.188,47m e E=521.148,37m; daí,  segue com o azimute de 295°53'56”,  na
distância  de  142,16m,  até  o  vértice  1677,  de  coordenadas  N=7.553.250,56m  e
E=521.020,49m; daí, segue com o azimute de 23°8'44”, na distância de 165,54m, até
o vértice 1678, de coordenadas N=7.553.402,77m e E=521.085,56m; daí, segue com
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o azimute de 306°13'3”, na distância de 39,23m, até o vértice 1679, de coordenadas
N=7.553.425,95m  e E=521.053,91m;  daí,  segue  com o  azimute  de  323°11'4”,  na
distância  de  88,94m,  até  o  vértice  1680,  de  coordenadas  N=7.553.497,16m  e
E=521.000,61m; daí, segue com o azimute de 323°10'24”, na distância de 130,12m,
até o vértice 1681, de coordenadas N=7.553.601,31m e E=520.922,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  6°45'59”,  na  distância  de  96,79m,  até  o  vértice  1682,  de
coordenadas  N=7.553.697,43m  e  E=520.934,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
247°17'54”,  na  distância  de  128,48m,  até  o  vértice  1683,  de  coordenadas
N=7.553.647,84m e E=520.815,50m; daí,  segue com o azimute de 306°59'39”,  na
distância  de  112,03m,  até  o  vértice  1684,  de  coordenadas  N=7.553.715,25m  e
E=520.726,02m; daí, segue com o azimute de 340°34'9”, na distância de 94,26m, até
o vértice 1685, de coordenadas N=7.553.804,15m e E=520.694,66m; daí, segue com
o  azimute  de  328°26'17”,  na  distância  de  104,77m,  até  o  vértice  1686,  de
coordenadas  N=7.553.893,42m  e  E=520.639,82m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
18°5'2”,  na  distância  de  184,68m,  até  o  vértice  1687,  de  coordenadas
N=7.554.068,97m  e  E=520.697,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°35'41”,  na
distância  de  237,97m,  até  o  vértice  1688,  de  coordenadas  N=7.554.232,50m  e
E=520.870,04m; daí, segue com o azimute de 358°46'54”, na distância de 153,93m,
até o vértice 1689, de coordenadas N=7.554.386,39m e E=520.866,76m; daí, segue
com  o  azimute  de  36°54'3”,  na  distância  de  68,93m,  até  o  vértice  1690,  de
coordenadas  N=7.554.441,52m  e  E=520.908,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
0°16'27”,  na  distância  de  111,76m,  até  o  vértice  1691,  de  coordenadas
N=7.554.553,28m  e  E=520.908,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°51'6”,  na
distância  de  56,12m,  até  o  vértice  1692,  de  coordenadas  N=7.554.593,55m  e
E=520.869,60m; daí, segue com o azimute de 276°56'23”, na distância de 145,89m,
até o vértice 1693, de coordenadas N=7.554.611,18m e E=520.724,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  316°53'19”,  na  distância  de  92,07m,  até  o  vértice  1694,  de
coordenadas  N=7.554.678,39m  e  E=520.661,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°3'45”,  na  distância  de  166,96m,  até  o  vértice  1695,  de  coordenadas
N=7.554.792,13m  e  E=520.784,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  43°14'56”,  na
distância  de  109,57m,  até  o  vértice  1696,  de  coordenadas  N=7.554.871,94m  e
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E=520.859,16m; daí, segue com o azimute de 137°43'17”, na distância de 131,41m,
até o vértice 1697, de coordenadas N=7.554.774,71m e E=520.947,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°53'35”,  na  distância  de  131,14m,  até  o  vértice  1698,  de
coordenadas  N=7.554.768,10m  e  E=521.078,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
55°39'37”,  na  distância  de  324,31m,  até  o  vértice  1699,  de  coordenadas
N=7.554.951,04m e E=521.346,33m; daí,  segue com o azimute de 283°56'39”,  na
distância  de  202,73m,  até  o  vértice  1700,  de  coordenadas  N=7.554.999,89m  e
E=521.149,58m; daí, segue com o azimute de 273°2'29”, na distância de 136,52m,
até o vértice 1701, de coordenadas N=7.555.007,14m e E=521.013,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°51'44”,  na  distância  de  46,11m,  até  o  vértice  1702,  de
coordenadas  N=7.555.045,42m  e  E=521.038,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
65°8'26”,  na  distância  de  179,32m,  até  o  vértice  1703,  de  coordenadas
N=7.555.120,81m e E=521.201,65m; daí,  segue com o azimute de 341°22'30”,  na
distância  de  86,04m,  até  o  vértice  1704,  de  coordenadas  N=7.555.202,34m  e
E=521.174,17m; daí, segue com o azimute de 12°15'4”, na distância de 48,07m, até o
vértice 1705, de coordenadas N=7.555.249,32m e E=521.184,37m; daí, segue com o
azimute de 48°28'42”, na distância de 184,14m, até o vértice 1706, de coordenadas
N=7.555.371,38m  e E=521.322,24m;  daí,  segue  com o  azimute  de  44°11'44”,  na
distância  de  191,22m,  até  o  vértice  1707,  de  coordenadas  N=7.555.508,48m  e
E=521.455,54m; daí, segue com o azimute de 134°20'26”, na distância de 186,81m,
até o vértice 1708, de coordenadas N=7.555.377,92m e E=521.589,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  170°22'36”,  na  distância  de  90,05m,  até  o  vértice  1709,  de
coordenadas  N=7.555.289,14m  e  E=521.604,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
106°34'22”,  na  distância  de  268,10m,  até  o  vértice  1710,  de  coordenadas
N=7.555.212,66m  e  E=521.861,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°33'51”,  na
distância  de  145,64m,  até  o  vértice  1711,  de  coordenadas  N=7.555.312,80m  e
E=521.966,92m; daí, segue com o azimute de 304°47'37”, na distância de 243,93m,
até o vértice 1712, de coordenadas N=7.555.451,99m e E=521.766,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  7°41'40”,  na  distância  de  207,82m,  até  o  vértice  1713,  de
coordenadas  N=7.555.657,94m  e  E=521.794,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
82°2'34”,  na  distância  de  261,26m,  até  o  vértice  1714,  de  coordenadas
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N=7.555.694,11m  e  E=522.053,17m;  daí,  segue  com o  azimute  de  46°54'24”,  na
distância  de  189,47m,  até  o  vértice  1715,  de  coordenadas  N=7.555.823,55m  e
E=522.191,52m; daí, segue com o azimute de 0°15'45”, na distância de 224,85m, até
o vértice 1716, de coordenadas N=7.556.048,40m e E=522.192,55m; daí, segue com
o  azimute  de  338°39'43”,  na  distância  de  203,07m,  até  o  vértice  1717,  de
coordenadas  N=7.556.237,54m  e  E=522.118,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
338°39'42”,  na  distância  de  22,12m,  até  o  vértice  1718,  de  coordenadas
N=7.556.258,14m e E=522.110,62m; daí,  segue com o azimute de 338°39'42”,  na
distância  de  5,09m,  até  o  vértice  1719,  de  coordenadas  N=7.556.262,89m  e
E=522.108,76m; daí, segue com o azimute de 333°36'35”, na distância de 163,10m,
até o vértice 1720, de coordenadas N=7.556.408,99m e E=522.036,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  296°0'43”,  na  distância  de  122,64m,  até  o  vértice  1721,  de
coordenadas  N=7.556.462,77m  e  E=521.926,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
36°39'22”,  na  distância  de  147,25m,  até  o  vértice  1722,  de  coordenadas
N=7.556.580,90m  e  E=522.013,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°50'38”,  na
distância  de  125,33m,  até  o  vértice  1723,  de  coordenadas  N=7.556.697,23m  e
E=522.060,60m; daí, segue com o azimute de 1°7'21”, na distância de 223,20m, até o
vértice 1724, de coordenadas N=7.556.920,39m e E=522.064,97m; daí, segue com o
azimute de 272°13'33”, na distância de 70,65m, até o vértice 1725, de coordenadas
N=7.556.923,13m e E=521.994,38m; daí,  segue com o azimute de 355°22'18”,  na
distância  de  119,27m,  até  o  vértice  1726,  de  coordenadas  N=7.557.042,01m  e
E=521.984,75m; daí, segue com o azimute de 42°30'16”, na distância de 166,79m,
até o vértice 1727, de coordenadas N=7.557.164,98m e E=522.097,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  2°0'23”,  na  distância  de  101,89m,  até  o  vértice  1728,  de
coordenadas  N=7.557.266,80m  e  E=522.101,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°12'8”,  na  distância  de  150,84m,  até  o  vértice  1729,  de  coordenadas
N=7.557.365,36m  e  E=522.215,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  323°1'13”,  na
distância  de  197,01m,  até  o  vértice  1730,  de  coordenadas  N=7.557.522,74m  e
E=522.096,69m; daí, segue com o azimute de 292°26'20”, na distância de 43,79m,
até o vértice 1731, de coordenadas N=7.557.539,46m e E=522.056,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  292°26'19”,  na  distância  de  139,08m,  até  o  vértice  001,  de
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coordenadas N=7.557.592,54m e E=521.927,67m, situado no limite do Município de
Baependi e nos limites do Município de Baependi;  daí, segue confrontando com o
Município de Baependi, com o azimute de 292°26'17”, na distância de 101,35m, até o
vértice 002, de coordenadas N=7.557.631,22m e E=521.833,99m; daí, segue com o
azimute de 329°49'11”, na distância de 92,17m, até o vértice 003, de coordenadas
N=7.557.710,90m e E=521.787,65m; daí,  segue com o azimute de 357°22'58”,  na
distância  de  256,84m,  até  o  vértice  004,  de  coordenadas  N=7.557.967,47m  e
E=521.775,93m; daí, segue com o azimute de 17°57'21”, na distância de 63,52m, até
o vértice 005, de coordenadas N=7.558.027,90m e E=521.795,51m; daí, segue com o
azimute de 57°37'39”, na distância de 212,68m, até o vértice 006, de coordenadas
N=7.558.141,77m  e  E=521.975,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  97°7'59”,  na
distância  de  61,18m,  até  o  vértice  007,  de  coordenadas  N=7.558.134,17m  e
E=522.035,84m; daí, segue com o azimute de 119°58'32”, na distância de 608,25m,
até o vértice 008, de coordenadas N=7.557.830,27m e E=522.562,73m; daí, segue
com  o  azimute  de  132°31'5”,  na  distância  de  113,43m,  até  o  vértice  009,  de
coordenadas  N=7.557.753,61m  e  E=522.646,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
111°24'56”,  na  distância  de  116,84m,  até  o  vértice  010,  de  coordenadas
N=7.557.710,95m  e  E=522.755,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  73°54'6”,  na
distância  de  195,46m,  até  o  vértice  011,  de  coordenadas  N=7.557.765,15m  e
E=522.942,90m; daí, segue com o azimute de 118°46'11”, na distância de 251,28m,
até o vértice 012, de coordenadas N=7.557.644,21m e E=523.163,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  142°1'32”,  na  distância  de  192,81m,  até  o  vértice  013,  de
coordenadas  N=7.557.492,22m  e  E=523.281,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
189°3'4”,  na  distância  de  492,74m,  até  o  vértice  014,  de  coordenadas
N=7.557.005,62m  e  E=523.204,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  137°5'5”,  na
distância  de  84,34m,  até  o  vértice  015,  de  coordenadas  N=7.556.943,86m  e
E=523.261,71m; daí, segue com o azimute de 111°44'41”, na distância de 252,47m,
até o vértice 016, de coordenadas N=7.556.850,33m e E=523.496,22m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°47'11”,  na  distância  de  155,52m,  até  o  vértice  017,  de
coordenadas  N=7.556.853,62m  e  E=523.651,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
137°30'37”,  na  distância  de  95,60m,  até  o  vértice  018,  de  coordenadas
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N=7.556.783,12m  e  E=523.716,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  190°2'38”,  na
distância  de  85,80m,  até  o  vértice  019,  de  coordenadas  N=7.556.698,64m  e
E=523.701,31m; daí, segue com o azimute de 196°59'36”, na distância de 94,13m,
até o vértice 020, de coordenadas N=7.556.608,62m e E=523.673,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  178°15'33”,  na  distância  de  104,80m,  até  o  vértice  021,  de
coordenadas  N=7.556.503,87m  e  E=523.676,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°34'16”,  na  distância  de  153,97m,  até  o  vértice  022,  de  coordenadas
N=7.556.357,80m e E=523.725,65m; daí,  segue com o azimute de 174°16'54”,  na
distância  de  244,77m,  até  o  vértice  023,  de  coordenadas  N=7.556.114,25m  e
E=523.750,04m; daí, segue com o azimute de 183°5'14”, na distância de 195,08m,
até o vértice 024, de coordenadas N=7.555.919,45m e E=523.739,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  218°1'59”,  na  distância  de  101,48m,  até  o  vértice  025,  de
coordenadas  N=7.555.839,52m  e  E=523.677,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
162°26'0”,  na  distância  de  137,41m,  até  o  vértice  026,  de  coordenadas
N=7.555.708,51m e E=523.718,49m; daí,  segue com o azimute de 101°15'22”,  na
distância  de  65,71m,  até  o  vértice  027,  de  coordenadas  N=7.555.695,68m  e
E=523.782,93m; daí, segue com o azimute de 122°33'42”, na distância de 63,70m,
até o vértice 028, de coordenadas N=7.555.661,40m e E=523.836,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  126°35'45”,  na  distância  de  127,81m,  até  o  vértice  029,  de
coordenadas  N=7.555.585,20m  e  E=523.939,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°0'23”,  na  distância  de  81,06m,  até  o  vértice  030,  de  coordenadas
N=7.555.519,61m e E=523.986,88m; daí,  segue com o azimute de 177°57'27”,  na
distância  de  361,06m,  até  o  vértice  031,  de  coordenadas  N=7.555.158,79m  e
E=523.999,75m; daí, segue com o azimute de 112°58'55”, na distância de 533,05m,
até o vértice 032, de coordenadas N=7.554.950,66m e E=524.490,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  108°54'52”,  na  distância  de  192,44m,  até  o  vértice  033,  de
coordenadas  N=7.554.888,28m  e  E=524.672,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°42'9”,  na  distância  de  233,23m,  até  o  vértice  034,  de  coordenadas
N=7.554.794,52m  e  E=524.886,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  93°27'38”,  na
distância  de  559,16m,  até  o  vértice  035,  de  coordenadas  N=7.554.760,77m  e
E=525.444,24m; daí, segue com o azimute de 60°27'6”, na distância de 242,16m, até
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o vértice 036, de coordenadas N=7.554.880,19m e E=525.654,90m; daí, segue com o
azimute de 309°45'21”, na distância de 182,15m, até o vértice 037, de coordenadas
N=7.554.996,68m  e  E=525.514,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  19°38'17”,  na
distância  de  357,23m,  até  o  vértice  038,  de  coordenadas  N=7.555.333,13m  e
E=525.634,92m; daí, segue com o azimute de 29°46'4”, na distância de 186,43m, até
o vértice 039, de coordenadas N=7.555.494,96m e E=525.727,49m; daí, segue com o
azimute de 357°14'6”, na distância de 172,96m, até o vértice 040, de coordenadas
N=7.555.667,72m e E=525.719,14m; daí,  segue com o azimute de 334°53'37”,  na
distância  de  100m,  até  o  vértice  041,  de  coordenadas  N=7.555.758,28m  e
E=525.676,71m; daí, segue com o azimute de 359°45'4”, na distância de 72,68m, até
o vértice 042, de coordenadas N=7.555.830,95m e E=525.676,39m; daí, segue com o
azimute de 77°41'32”, na distância de 153,62m, até o vértice 043, de coordenadas
N=7.555.863,70m  e  E=525.826,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  94°43'14”,  na
distância  de  158,69m,  até  o  vértice  044,  de  coordenadas  N=7.555.850,64m  e
E=525.984,63m; daí, segue com o azimute de 61°3'12”, na distância de 46,88m, até o
vértice 045, de coordenadas N=7.555.873,33m e E=526.025,66m; daí, segue com o
azimute de 81°12'50”, na distância de 128,05m, até o vértice 046, de coordenadas
N=7.555.892,89m  e  E=526.152,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  166°0'26”,  na
distância  de  174,14m,  até  o  vértice  047,  de  coordenadas  N=7.555.723,92m  e
E=526.194,31m; daí, segue com o azimute de 184°24'53”, na distância de 310,96m,
até o vértice 048, de coordenadas N=7.555.413,88m e E=526.170,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  65°49'49”,  na  distância  de  225,19m,  até  o  vértice  049,  de
coordenadas  N=7.555.506,09m  e  E=526.375,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
60°47'58”,  na  distância  de  354,57m,  até  o  vértice  050,  de  coordenadas
N=7.555.679,07m  e  E=526.685,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°29'2”,  na
distância  de  282,53m,  até  o  vértice  051,  de  coordenadas  N=7.555.754,65m  e
E=526.957,57m; daí, segue com o azimute de 48°10'45”, na distância de 192,69m,
até o vértice 052, de coordenadas N=7.555.883,13m e E=527.101,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  62°40'57”,  na  distância  de  255,29m,  até  o  vértice  053,  de
coordenadas  N=7.556.000,29m  e  E=527.327,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
72°50'20”,  na  distância  de  268,95m,  até  o  vértice  054,  de  coordenadas
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N=7.556.079,65m  e  E=527.584,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°44'59”,  na
distância  de  283,57m,  até  o  vértice  055,  de  coordenadas  N=7.556.075,94m  e
E=527.868,52m; daí, segue com o azimute de 41°54'57”, na distância de 176,01m,
até o vértice 056, de coordenadas N=7.556.206,91m e E=527.986,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  340°42'55”,  na  distância  de  104,91m,  até  o  vértice  057,  de
coordenadas  N=7.556.305,94m  e  E=527.951,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°27'5”,  na  distância  de  55,39m,  até  o  vértice  058,  de  coordenadas
N=7.556.309,37m  e  E=528.006,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  63°2'9”,  na
distância  de  265,86m,  até  o  vértice  059,  de  coordenadas  N=7.556.429,92m  e
E=528.243,69m; daí, segue com o azimute de 49°20'8”, na distância de 389,53m, até
o vértice 060, de coordenadas N=7.556.683,74m e E=528.539,16m; daí, segue com o
azimute de 66°30'35”, na distância de 313,04m, até o vértice 061, de coordenadas
N=7.556.808,52m e E=528.826,26m; daí,  segue com o azimute de 117°13'53”,  na
distância  de  318,27m,  até  o  vértice  062,  de  coordenadas  N=7.556.662,89m  e
E=529.109,25m; daí, segue com o azimute de 111°15'42”, na distância de 160,71m,
até o vértice 063, de coordenadas N=7.556.604,61m e E=529.259,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°12'24”,  na  distância  de  235,66m,  até  o  vértice  064,  de
coordenadas  N=7.556.595,53m  e  E=529.494,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
91°49'59”,  na  distância  de  106,60m,  até  o  vértice  065,  de  coordenadas
N=7.556.592,12m  e  E=529.601,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  89°58'19”,  na
distância  de  93,15m,  até  o  vértice  066,  de  coordenadas  N=7.556.592,17m  e
E=529.694,20m; daí, segue com o azimute de 116°14'21”, na distância de 256,10m,
até o vértice 067, de coordenadas N=7.556.478,94m e E=529.923,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°18'59”,  na  distância  de  113,21m,  até  o  vértice  068,  de
coordenadas  N=7.556.482,27m  e  E=530.037,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
40°22'17”,  na  distância  de  87,47m,  até  o  vértice  069,  de  coordenadas
N=7.556.548,91m  e  E=530.093,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  97°33'44”,  na
distância  de  50,35m,  até  o  vértice  070,  de  coordenadas  N=7.556.542,28m  e
E=530.143,65m; daí, segue com o azimute de 135°3'6”, na distância de 108,28m, até
o vértice 071, de coordenadas N=7.556.465,65m e E=530.220,14m; daí, segue com o
azimute de 157°12'38”, na distância de 111,87m, até o vértice 072, de coordenadas
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N=7.556.362,51m  e  E=530.263,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  75°25'23”,  na
distância  de  172m,  até  o  vértice  073,  de  coordenadas  N=7.556.405,80m  e
E=530.429,94m; daí, segue com o azimute de 66°29'22”, na distância de 83,43m, até
o vértice 074, de coordenadas N=7.556.439,08m e E=530.506,44m; daí, segue com o
azimute de 84°10'30”, na distância de 130,57m, até o vértice 075, de coordenadas
N=7.556.452,33m e E=530.636,33m; daí,  segue com o azimute de 335°31'39”,  na
distância  de  120,75m,  até  o  vértice  076,  de  coordenadas  N=7.556.562,23m  e
E=530.586,31m; daí, segue com o azimute de 351°55'25”, na distância de 94,16m,
até o vértice 077, de coordenadas N=7.556.655,46m e E=530.573,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  327°46'16”,  na  distância  de  106,25m,  até  o  vértice  078,  de
coordenadas  N=7.556.745,34m  e  E=530.516,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
12°12'35”,  na  distância  de  125,99m,  até  o  vértice  079,  de  coordenadas
N=7.556.868,48m e E=530.543,07m; daí,  segue com o azimute de 335°51'43”,  na
distância  de  105,74m,  até  o  vértice  080,  de  coordenadas  N=7.556.964,98m  e
E=530.499,83m; daí, segue com o azimute de 1°18'31”, na distância de 143,15m, até
o vértice 081, de coordenadas N=7.557.108,09m e E=530.503,10m; daí, segue com o
azimute de 329°36'34”, na distância de 65,65m, até o vértice 082, de coordenadas
N=7.557.164,72m  e  E=530.469,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  14°54'39”,  na
distância  de  103,38m,  até  o  vértice  083,  de  coordenadas  N=7.557.264,62m  e
E=530.496,49m; daí, segue com o azimute de 308°58'40”, na distância de 89,96m,
até o vértice 084, de coordenadas N=7.557.321,20m e E=530.426,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  5°43'48”,  na  distância  de  133,80m,  até  o  vértice  085,  de
coordenadas  N=7.557.454,34m  e  E=530.439,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
26°33'35”,  na  distância  de  111,64m,  até  o  vértice  086,  de  coordenadas
N=7.557.554,19m  e  E=530.489,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  9°8'43”,  na
distância  de  104,46m,  até  o  vértice  087,  de  coordenadas  N=7.557.657,32m  e
E=530.506,43m; daí, segue com o azimute de 78°38'20”, na distância de 67,89m, até
o vértice 088, de coordenadas N=7.557.670,70m e E=530.572,99m; daí, segue com o
azimute de 86°25'49”,  na distância de 53,44m, até o vértice 089, de coordenadas
N=7.557.674,02m  e  E=530.626,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  101°19'3”,  na
distância  de  84,87m,  até  o  vértice  090,  de  coordenadas  N=7.557.657,37m  e
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E=530.709,55m; daí, segue com o azimute de 77°5'30”, na distância de 72,32m, até o
vértice 091, de coordenadas N=7.557.673,52m e E=530.780,04m; daí, segue com o
azimute de 26°53'17”, na distância de 229,39m, até o vértice 092, de coordenadas
N=7.557.878,12m  e  E=530.883,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  59°4'22”,  na
distância  de  176,06m,  até  o  vértice  093,  de  coordenadas  N=7.557.968,60m  e
E=531.034,81m; daí, segue com o azimute de 2°7'6”, na distância de 114,90m, até o
vértice 094, de coordenadas N=7.558.083,43m e E=531.039,06m; daí, segue com o
azimute de 37°24'49”, na distância de 142,49m, até o vértice 095, de coordenadas
N=7.558.196,60m  e  E=531.125,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  96°50'24”,  na
distância  de  251,38m,  até  o  vértice  096,  de  coordenadas  N=7.558.166,66m  e
E=531.375,23m; daí, segue com o azimute de 110°11'1”, na distância de 218,52m, até
o vértice 097, de coordenadas N=7.558.091,27m e E=531.580,32m; daí, segue com o
azimute de 34°43'10”, na distância de 135,99m, até o vértice 098, de coordenadas
N=7.558.203,05m  e  E=531.657,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  24°24'22”,  na
distância  de  115,32m,  até  o  vértice  099,  de  coordenadas  N=7.558.308,06m  e
E=531.705,43m; daí, segue com o azimute de 16°42'24”, na distância de 93,06m, até
o vértice 100, de coordenadas N=7.558.397,19m e E=531.732,18m; daí, segue com o
azimute de 300°48'8”, na distância de 169,55m, até o vértice 101, de coordenadas
N=7.558.484,01m  e  E=531.586,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  278°23'3”,  na
distância  de  129,39m,  até  o  vértice  102,  de  coordenadas  N=7.558.502,88m  e
E=531.458,53m; daí, segue com o azimute de 290°41'6”, na distância de 127,27m,
até o vértice 103, de coordenadas N=7.558.547,83m e E=531.339,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  294°50'12”,  na  distância  de  424,18m,  até  o  vértice  104,  de
coordenadas  N=7.558.726,00m  e  E=530.954,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
304°33'26”,  na  distância  de  83,38m,  até  o  vértice  105,  de  coordenadas
N=7.558.773,30m e E=530.885,85m; daí,  segue com o azimute de 331°33'55”,  na
distância  de  112,12m,  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N=7.558.871,89m  e
E=530.832,46m; daí, segue com o azimute de 67°31'13”, na distância de 93,72m, até
o vértice 107, de coordenadas N=7.558.907,73m e E=530.919,06m; daí, segue com o
azimute de 82°20'16”, na distância de 202,63m, até o vértice 108, de coordenadas
N=7.558.934,74m  e  E=531.119,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  19°8'24”,  na
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distância  de  170,42m,  até  o  vértice  109,  de  coordenadas  N=7.559.095,74m  e
E=531.175,76m; daí, segue com o azimute de 345°53'30”, na distância de 167,09m,
até o vértice 110, de coordenadas N=7.559.257,79m e E=531.135,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  14°39'21”,  na  distância  de  71,89m,  até  o  vértice  111,  de
coordenadas  N=7.559.327,34m  e  E=531.153,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
346°47'11”,  na  distância  de  197,60m,  até  o  vértice  112,  de  coordenadas
N=7.559.519,70m e E=531.108,05m; daí,  segue com o azimute de 340°51'49”,  na
distância  de  110,79m,  até  o  vértice  113,  de  coordenadas  N=7.559.624,37m  e
E=531.071,73m; daí, segue com o azimute de 277°34'32”, na distância de 217,22m,
até o vértice 114, de coordenadas N=7.559.653,01m e E=530.856,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  299°21'2”,  na  distância  de  144,75m,  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N=7.559.723,95m  e  E=530.730,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
284°45'10”,  na  distância  de  164,72m,  até  o  vértice  116,  de  coordenadas
N=7.559.765,90m e E=530.570,96m; daí,  segue com o azimute de 342°18'39”,  na
distância  de  131,04m,  até  o  vértice  117,  de  coordenadas  N=7.559.890,75m  e
E=530.531,14m; daí, segue com o azimute de 72°44'49”, na distância de 157,99m,
até o vértice 118, de coordenadas N=7.559.937,60m e E=530.682,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°14'11”,  na  distância  de  172,33m,  até  o  vértice  119,  de
coordenadas  N=7.559.954,91m  e  E=530.853,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°51'31”,  na  distância  de  197,56m,  até  o  vértice  120,  de  coordenadas
N=7.560.097,36m  e  E=530.990,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  346°9'37”,  na
distância  de  111,57m,  até  o  vértice  121,  de  coordenadas  N=7.560.205,70m  e
E=530.963,67m; daí, segue com o azimute de 259°6'48”, na distância de 62,96m, até
o vértice 122, de coordenadas N=7.560.193,80m e E=530.901,84m; daí, segue com o
azimute de 336°12'22”, na distância de 87,72m, até o vértice 123, de coordenadas
N=7.560.274,07m  e  E=530.866,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  10°28'22”,  na
distância  de  112,72m,  até  o  vértice  124,  de  coordenadas  N=7.560.384,91m  e
E=530.886,94m; daí, segue com o azimute de 309°54'46”, na distância de 77,14m,
até o vértice 125, de coordenadas N=7.560.434,41m e E=530.827,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  16°18'28”,  na  distância  de  67,96m,  até  o  vértice  126,  de
coordenadas  N=7.560.499,63m  e  E=530.846,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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51°24'38”,  na  distância  de  101,71m,  até  o  vértice  127,  de  coordenadas
N=7.560.563,07m  e  E=530.926,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  37°17'40”,  na
distância  de  98,67m,  até  o  vértice  128,  de  coordenadas  N=7.560.641,57m  e
E=530.986,14m; daí, segue com o azimute de 12°32'22”, na distância de 95,62m, até
o vértice 129, de coordenadas N=7.560.734,91m e E=531.006,90m; daí, segue com o
azimute de 326°0'37”,  na distância de 85,89m, até o vértice 130, de coordenadas
N=7.560.806,13m e E=530.958,88m; daí,  segue com o azimute de 291°36'50”,  na
distância  de  62,66m,  até  o  vértice  131,  de  coordenadas  N=7.560.829,21m  e
E=530.900,63m; daí, segue com o azimute de 23°44'4”, na distância de 74,64m, até o
vértice 132, de coordenadas N=7.560.897,54m e E=530.930,67m; daí, segue com o
azimute de 35°42'10”,  na distância de 40,50m, até o vértice 133, de coordenadas
N=7.560.930,42m  e  E=530.954,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  27°6'37”,  na
distância  de  50,47m,  até  o  vértice  134,  de  coordenadas  N=7.560.975,35m  e
E=530.977,30m; daí, segue com o azimute de 340°11'30”, na distância de 71,26m,
até o vértice 135, de coordenadas N=7.561.042,39m e E=530.953,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  286°1'26”,  na  distância  de  116,26m,  até  o  vértice  136,  de
coordenadas  N=7.561.074,48m  e  E=530.841,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
282°19'4”,  na  distância  de  112,30m,  até  o  vértice  137,  de  coordenadas
N=7.561.098,44m e E=530.731,70m; daí,  segue com o azimute de 218°10'54”,  na
distância  de  175,87m,  até  o  vértice  138,  de  coordenadas  N=7.560.960,19m  e
E=530.622,98m; daí, segue com o azimute de 250°32'59”, na distância de 147,23m,
até o vértice 139, de coordenadas N=7.560.911,17m e E=530.484,15m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°0'26”,  na  distância  de  146,36m,  até  o  vértice  140,  de
coordenadas  N=7.560.842,47m  e  E=530.354,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
265°49'19”,  na  distância  de  184,66m,  até  o  vértice  141,  de  coordenadas
N=7.560.829,02m  e  E=530.170,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  318°21'8”,  na
distância  de  66,62m,  até  o  vértice  142,  de  coordenadas  N=7.560.878,80m  e
E=530.126,47m; daí, segue com o azimute de 289°19'12”, na distância de 187,30m,
até o vértice 143, de coordenadas N=7.560.940,76m e E=529.949,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°18'32”,  na  distância  de  86,58m,  até  o  vértice  144,  de
coordenadas  N=7.560.926,19m  e  E=529.864,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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305°52'55”,  na  distância  de  113,55m,  até  o  vértice  145,  de  coordenadas
N=7.560.992,74m  e  E=529.772,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  255°0'34”,  na
distância  de  101,26m,  até  o  vértice  146,  de  coordenadas  N=7.560.966,55m  e
E=529.674,56m; daí, segue com o azimute de 289°21'10”, na distância de 97,14m,
até o vértice 147, de coordenadas N=7.560.998,74m e E=529.582,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  349°35'27”,  na  distância  de  117,82m,  até  o  vértice  148,  de
coordenadas  N=7.561.114,62m  e  E=529.561,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
324°5'15”,  na  distância  de  96,33m,  até  o  vértice  149,  de  coordenadas
N=7.561.192,64m e E=529.505,12m; daí,  segue com o azimute de 351°24'20”,  na
distância  de  102,27m,  até  o  vértice  150,  de  coordenadas  N=7.561.293,77m  e
E=529.489,84m; daí, segue com o azimute de 347°2'42”, na distância de 75,80m, até
o vértice 151, de coordenadas N=7.561.367,64m e E=529.472,84m; daí, segue com o
azimute de 49°12'46”, na distância de 111,68m, até o vértice 152, de coordenadas
N=7.561.440,60m e E=529.557,41m; daí,  segue com o azimute de 119°37'10”,  na
distância  de  104,79m,  até  o  vértice  153,  de  coordenadas  N=7.561.388,81m  e
E=529.648,50m; daí, segue com o azimute de 84°23'38”, na distância de 161,66m,
até o vértice 154, de coordenadas N=7.561.404,60m e E=529.809,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°9'50”,  na  distância  de  80,79m,  até  o  vértice  155,  de
coordenadas  N=7.561.472,23m  e  E=529.853,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
354°23'18”,  na  distância  de  103,48m,  até  o  vértice  156,  de  coordenadas
N=7.561.575,21m  e  E=529.843,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°57'1”,  na
distância  de  125,15m,  até  o  vértice  157,  de  coordenadas  N=7.561.665,16m  e
E=529.756,45m; daí, segue com o azimute de 294°6'59”, na distância de 130,66m,
até o vértice 158, de coordenadas N=7.561.718,55m e E=529.637,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  288°38'28”,  na  distância  de  86,41m,  até  o  vértice  159,  de
coordenadas  N=7.561.746,17m  e  E=529.555,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°36'31”,  na  distância  de  241,66m,  até  o  vértice  160,  de  coordenadas
N=7.561.986,22m  e  E=529.583,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  27°14'28”,  na
distância  de  219,15m,  até  o  vértice  161,  de  coordenadas  N=7.562.181,06m  e
E=529.683,44m; daí, segue com o azimute de 78°49'27”, na distância de 236,43m,
até o vértice 162, de coordenadas N=7.562.226,89m e E=529.915,39m; daí, segue
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com  o  azimute  de  82°42'54”,  na  distância  de  239,13m,  até  o  vértice  163,  de
coordenadas  N=7.562.257,21m  e  E=530.152,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
19°45'40”,  na  distância  de  75,18m,  até  o  vértice  164,  de  coordenadas
N=7.562.327,96m  e  E=530.178,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  341°15'1”,  na
distância  de  111,93m,  até  o  vértice  165,  de  coordenadas  N=7.562.433,96m  e
E=530.142,03m; daí, segue com o azimute de 11°3'49”, na distância de 301,30m, até
o vértice 166, de coordenadas N=7.562.729,66m e E=530.199,85m; daí, segue com o
azimute de 55°47'55”, na distância de 421,01m, até o vértice 167, de coordenadas
N=7.562.966,31m  e  E=530.548,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°4'38”,  na
distância  de  279,91m,  até  o  vértice  168,  de  coordenadas  N=7.563.033,65m  e
E=530.819,73m; daí, segue com o azimute de 27°12'25”, na distância de 219,99m,
até o vértice 169, de coordenadas N=7.563.229,30m e E=530.920,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°12'38”,  na  distância  de  182,33m,  até  o  vértice  170,  de
coordenadas  N=7.563.398,10m  e  E=530.989,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
317°19'42”,  na  distância  de  159,99m,  até  o  vértice  171,  de  coordenadas
N=7.563.515,73m  e  E=530.880,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  6°26'14”,  na
distância  de  163,09m,  até  o  vértice  172,  de  coordenadas  N=7.563.677,79m  e
E=530.899,08m; daí, segue com o azimute de 342°15'31”, na distância de 351,55m,
até o vértice 173, de coordenadas N=7.564.012,63m e E=530.791,95m; daí, segue
com  o  azimute  de  314°32'18”,  na  distância  de  282,66m,  até  o  vértice  174,  de
coordenadas  N=7.564.210,88m  e  E=530.590,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
4°42'22”,  na  distância  de  234,48m,  até  o  vértice  175,  de  coordenadas
N=7.564.444,57m  e  E=530.609,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°27'20”,  na
distância  de  405,19m,  até  o  vértice  176,  de  coordenadas  N=7.564.761,87m  e
E=530.861,71m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Baependi  e  nos  limites  do
Município de Aiuruoca; daí, segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o
azimute de 84°22'17”, na distância de 192,05m, até o vértice 177, de coordenadas
N=7.564.780,71m  e  E=531.052,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  99°21'46”,  na
distância  de  198,12m,  até  o  vértice  178,  de  coordenadas  N=7.564.748,48m  e
E=531.248,31m; daí, segue com o azimute de 72°35'23”, na distância de 221,79m,
até o vértice 179, de coordenadas N=7.564.814,84m e E=531.459,94m; daí, segue
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com  o  azimute  de  139°6'38”,  na  distância  de  302,22m,  até  o  vértice  180,  de
coordenadas  N=7.564.586,37m  e  E=531.657,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°57'51”,  na  distância  de  136,72m,  até  o  vértice  181,  de  coordenadas
N=7.564.480,17m  e  E=531.743,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°42'52”,  na
distância  de  223,69m,  até  o  vértice  182,  de  coordenadas  N=7.564.477,38m  e
E=531.967,55m; daí, segue com o azimute de 54°54'1”, na distância de 297,37m, até
o vértice 183, de coordenadas N=7.564.648,37m e E=532.210,85m; daí, segue com o
azimute de 76°0'53”,  na distância de 134,14m, até o vértice 184, de coordenadas
N=7.564.680,79m  e  E=532.341,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  87°58'56”,  na
distância  de  291,98m,  até  o  vértice  185,  de  coordenadas  N=7.564.691,07m  e
E=532.632,82m; daí, segue com o azimute de 95°0'49”, na distância de 84,38m, até o
vértice 186, de coordenadas N=7.564.683,69m e E=532.716,88m; daí, segue com o
azimute de 67°17'43”, na distância de 194,61m, até o vértice 187, de coordenadas
N=7.564.758,81m  e  E=532.896,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°12'1”,  na
distância  de  127,76m,  até  o  vértice  188,  ponto  inicial  desta  descrição.  As
coordenadas  aqui  descritas  encontram-se  representadas  no  Sistema  UTM,
referenciadas ao Meridiano Central no. 45º WGr, tendo como datum o WGS84. Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

Altera o ANEXO II, suprimindo o item XXV e passando a vigorar o seguinte texto
para o anexo:

ANEXO II
(A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº , DE DE DE

2012)
Os  perímetros  dos  imóveis  descritos  neste  anexo  estão  georreferenciados  ao

Sistema Geodésico Brasileiro;  os vértices  encontram-se representados no sistema
UTM, referenciados ao meridiano central 39 WGr, tendo como datum o WGS84; e
todos  os  azimutes,  distâncias,  área  e  perímetro  foram  calculados  no  plano  de
projeção UTM.

I - gleba 1: a descrição com área de 461,1129 Ha e perímetro de 17.534,978 m, tem
início  no  vértice  M-0001,  de  coordenadas  N=7.542.150,648m  e  E=529.989,878m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 179°36'34" e 2.895,23m até o
vértice M-0002, de coordenadas N=7.539.255,487m e E=530.009,619m; 179°36'34" e
2.895,23m  até  o  vértice  M-0002,  de  coordenadas  N=7.539.255,487m  e
E=530.009,619m;  92°38'41"  e  156,85m  até  o  vértice  M-0003,  de  coordenadas
N=7.539.248,250m e E=530.166,302m; 87°07'40" e 433,29m até o vértice M-0004, de
coordenadas  N=7.539.269,962m  e  E=530.599,048m;  112°34'25"  e  56,56m  até  o
vértice M-0005, de coordenadas N=7.539.248,250m e E=530.651,276m; 163°35'16" e
52,81m  até  o  vértice  M-0006,  de  coordenadas  N=7.539.197,588m  e
E=530.666,198m;  230°29'39"  e  193,40m  até  o  vértice  M-0007,  de  coordenadas
N=7.539.074,553m e E=530.516,975m; 209°20'59" e 182,67m até o vértice M-0008,
de coordenadas N=7.538.915,330m e E=530.427,442m; 159°27'00" e 170,04m até o
vértice M-0009, de coordenadas N=7.538.756,107m e E=530.487,131m; 122°53'23" e
159,94m  até  o  vértice  M-0010,  de  coordenadas  N=7.538.669,258m  e
E=530.621,431m;  75°40'48"  e  146,31m  até  o  vértice  M-0011,  de  coordenadas
N=7.538.705,445m e E=530.763,193m; 102°09'52" e 68,69m até o vértice M-0012, de
coordenadas  N=7.538.690,971m  e  E=530.830,343m;  58°18'49"  e  96,45m  até  o
vértice M-0013, de coordenadas N=7.538.741,632m e E=530.912,415m; 93°15'57" e
127,05m  até  o  vértice  M-0014,  de  coordenadas  N=7.538.734,395m  e
E=531.039,254m;  61°22'54"  e  135,99m  até  o  vértice  M-0015,  de  coordenadas
N=7.538.799,532m e E=531.158,633m; 132°09'22" e 150,97m até o vértice M-0016,
de coordenadas N=7.538.698,208m e E=531.270,550m; 103°37'53" e 153,55m até o
vértice M-0017, de coordenadas N=7.538.662,021m e E=531.419,772m; 115°52'23" e
33,17m  até  o  vértice  M-0018,  de  coordenadas  N=7.538.647,546m  e
E=531.449,617m;  170°15'02"  e  44,06m  até  o  vértice  M-0019,  de  coordenadas
N=7.538.604,122m e E=531.457,078m; 216°22'00" e 62,92m até o vértice M-0020, de
coordenadas  N=7.538.553,460m  e  E=531.419,772m;  239°09'57"  e  112,96m  até  o
vértice M-0021, de coordenadas N=7.538.495,561m e E=531.322,778m; 209°48'04" e
75,06m  até  o  vértice  M-0022,  de  coordenadas  N=7.538.430,425m  e
E=531.285,472m;  212°50'00"  e  146,27m  até  o  vértice  M-0023,  de  coordenadas
N=7.538.307,519m e E=531.206,164m; 246°06'53" e 146,16m até o vértice M-0024,
de coordenadas N=7.538.248,338m e E=531.072,522m; 250°55'44" e 208,10m até o
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vértice M-0025, de coordenadas N=7.538.180,342m e E=530.875,843m; 251°35'12" e
85,76m  até  o  vértice  M-0026,  de  coordenadas  N=7.538.153,255m  e
E=530.794,477m;  332°45'10"  e  270,10m  até  o  vértice  M-0027,  de  coordenadas
N=7.538.393,381m e E=530.670,818m; 270°00'15" e 58,52m até o vértice M-0028, de
coordenadas  N=7.538.393,385m  e E=530.612,295m;  289°32'19"  e  179,63m  até  o
vértice M-0029, de coordenadas N=7.538.453,462m e E=530.443,007m; 319°02'31" e
160,67m  até  o  vértice  M-0030,  de  coordenadas  N=7.538.574,797m  e
E=530.337,687m;  331°10'35"  e  168,09m  até  o  vértice  M-0031,  de  coordenadas
N=7.538.722,063m e E=530.256,648m; 1°22'48" e 137,38m até o vértice M-0032, de
coordenadas N=7.538.859,399m e E=530.259,957m; 6°00'19" e 87,37m até o vértice
M-0033,  de  coordenadas  N=7.538.946,287m  e  E=530.269,097m;  331°44'24"  e
46,76m  até  o  vértice  M-0034,  de  coordenadas  N=7.538.987,474m  e
E=530.246,957m;  285°26'36"  e  59,32m  até  o  vértice  M-0035,  de  coordenadas
N=7.539.003,269m e E=530.189,782m; 254°57'20" e 60,22m até o vértice M-0036, de
coordenadas  N=7.538.987,638m  e  E=530.131,627m;  231°50'09"  e  59,01m  até  o
vértice M-0037, de coordenadas N=7.538.951,174m e E=530.085,229m; 257°02'52" e
305,16m  até  o  vértice  M-0038,  de  coordenadas  N=7.538.882,776m  e
E=529.787,834m;  178°14'31"  e  112,76m  até  o  vértice  M-0039,  de  coordenadas
N=7.538.770,069m e E=529.791,293m; 160°50'34" e 78,60m até o vértice M-0040, de
coordenadas  N=7.538.695,826m  e  E=529.817,085m;  137°50'37"  e  66,52m  até  o
vértice M-0041, de coordenadas N=7.538.646,516m e E=529.861,728m; 127°26'09" e
102,59m  até  o  vértice  M-0042,  de  coordenadas  N=7.538.584,155m  e
E=529.943,188m;  127°57'27"  e  82,67m  até  o  vértice  M-0043,  de  coordenadas
N=7.538.533,307m e E=530.008,370m; 214°03'02" e 49,21m até o vértice M-0044, de
coordenadas  N=7.538.492,534m  e  E=529.980,815m;  266°05'24"  e  66,05m  até  o
vértice M-0045, de coordenadas N=7.538.488,030m e E=529.914,920m; 307°29'53" e
64,62m  até  o  vértice  M-0046,  de  coordenadas  N=7.538.527,366m  e
E=529.863,653m;  315°52'23"  e  41,12m  até  o  vértice  M-0047,  de  coordenadas
N=7.538.556,880m e E=529.835,025m; 313°15'21" e 56,19m até o vértice M-0048, de
coordenadas  N=7.538.595,387m  e  E=529.794,099m;  287°07'39"  e  75,88m  até  o
vértice M-0049, de coordenadas N=7.538.617,734m e E=529.721,584m; 270°32'38" e
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181,63m  até  o  vértice  M-0050,  de  coordenadas  N=7.538.619,458m  e
E=529.539,966m;  295°48'56"  e  130,55m  até  o  vértice  M-0051,  de  coordenadas
N=7.538.676,311m e E=529.422,441m; 346°11'05" e 215,62m até o vértice M-0052,
de coordenadas N=7.538.885,692m e E=529.370,952m; 280°07'53" e 212,41m até o
vértice M-0053, de coordenadas N=7.538.923,055m e E=529.161,859m; 215°05'52" e
102,96m  até  o  vértice  M-0054,  de  coordenadas  N=7.538.838,820m  e
E=529.102,661m;  276°54'25"  e  103,77m  até  o  vértice  M-0055,  de  coordenadas
N=7.538.851,298m e E=528.999,649m; 244°16'08" e 194,04m até o vértice M-0056,
de coordenadas N=7.538.767,055m e E=528.824,847m; 318°43'52" e 170,22m até o
vértice M-0057, de coordenadas N=7.538.894,999m e E=528.712,568m; 267°18'03" e
115,42m  até  o  vértice  M-0058,  de  coordenadas  N=7.538.889,564m  e
E=528.597,273m;  268°59'19"  e  68,86m  até  o  vértice  M-0059,  de  coordenadas
N=7.538.888,348m e E=528.528,420m; 349°50'21" e 18,68m até o vértice M-0060, de
coordenadas  N=7.538.906,733m  e  E=528.525,125m;  318°05'39"  e  48,40m  até  o
vértice M-0061, de coordenadas N=7.538.942,757m e E=528.492,797m; 318°56'24" e
84,77m até o vértice M-0062, de coordenadas N=7.539.006,677m e E=528.437,114m;
237°27'04" e 105,87m até o vértice M-0063, de coordenadas N=7.538.949,715m e
E=528.347,869m;  278°10'37"  e  98,67m  até  o  vértice  M-0064,  de  coordenadas
N=7.538.963,749m e E=528.250,201m; 220°54'29" e 118,33m até o vértice M-0065,
de coordenadas N=7.538.874,320m e E=528.172,713m; 274°39'58" e 99,72m até o
vértice M-0066, de coordenadas N=7.538.882,432m e E=528.073,321m; 247°33'41" e
179,71m  até  o  vértice  M-0067,  de  coordenadas  N=7.538.813,837m  e
E=527.907,212m;  350°43'44"  e  102,16m  até  o  vértice  M-0068,  de  coordenadas
N=7.538.914,665m e E=527.890,754m; 348°26'18" e 89,40m até o vértice M-0069, de
coordenadas  N=7.539.002,250m  e  E=527.872,836m;  311°20'58"  e  102,99m  até  o
vértice M-0070, de coordenadas N=7.539.070,292m e E=527.795,519m; 28°02'19" e
43,25m  até  o  vértice  M-0071,  de  coordenadas  N=7.539.108,467m  e
E=527.815,850m;  358°16'25"  e  108,40m  até  o  vértice  M-0072,  de  coordenadas
N=7.539.216,819m e E=527.812,584m; 81°18'22" e 119,62m até o vértice M-0073, de
coordenadas  N=7.539.234,900m  e  E=527.930,829m;  78°19'40"  e  50,41m  até  o
vértice M-0074, de coordenadas N=7.539.245,098m e E=527.980,194m; 53°00'46" e
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119,46m  até  o  vértice  M-0075,  de  coordenadas  N=7.539.316,969m  e
E=528.075,614m;  8°10'05"  e  74,87m  até  o  vértice  M-0076,  de  coordenadas
N=7.539.391,081m e E=528.086,251m; 1°39'20" e 37,32m até o vértice M-0077, de
coordenadas  N=7.539.428,386m  e  E=528.087,330m;  26°02'02"  e  85,09m  até  o
vértice M-0078, de coordenadas N=7.539.504,846m e E=528.124,677m; 25°54'46" e
122,47m  até  o  vértice  M-0079,  de  coordenadas  N=7.539.615,006m  e
E=528.178,199m;  85°47'26"  e  82,12m  até  o  vértice  M-0080,  de  coordenadas
N=7.539.621,034m e E=528.260,096m; 60°48'40" e 53,11m até o vértice M-0081, de
coordenadas  N=7.539.646,934m  e  E=528.306,461m;  62°26'31"  e  52,76m  até  o
vértice M-0082, de coordenadas N=7.539.671,342m e E=528.353,233m; 63°20'10" e
73,22m  até  o  vértice  M-0083,  de  coordenadas  N=7.539.704,199m  e
E=528.418,665m;  59°41'18"  e  72,57m  até  o  vértice  M-0084,  de  coordenadas
N=7.539.740,824m e E=528.481,311m; 32°51'48" e 50,85m até o vértice M-0085, de
coordenadas N=7.539.783,540m e E=528.508,907m; 8°06'20" e 48,50m até o vértice
M-0086, de coordenadas N=7.539.831,551m e E=528.515,745m; 53°01'57" e 50,13m
até  o  vértice  M-0087,  de  coordenadas  N=7.539.861,697m  e  E=528.555,796m;
43°13'33"  e  77,81m  até  o  vértice  M-0088,  de  coordenadas  N=7.539.918,394m  e
E=528.609,086m;  73°32'23"  e  32,20m  até  o  vértice  M-0089,  de  coordenadas
N=7.539.927,518m e E=528.639,968m; 34°45'39" e 112,75m até o vértice M-0090, de
coordenadas  N=7.540.020,145m  e  E=528.704,252m;  323°59'18"  e  63,02m  até  o
vértice M-0091, de coordenadas N=7.540.071,124m e E=528.667,197m; 12°36'58" e
45,61m até o vértice M-0092, de coordenadas N=7.540.115,634m e E=528.677,159m;
342°54'06" e 125,49m até o vértice M-0093, de coordenadas N=7.540.235,574m e
E=528.640,265m;  320°34'38"  e  67,15m  até  o  vértice  M-0094,  de  coordenadas
N=7.540.287,447m e E=528.597,621m; 237°36'05" e 36,87m até o vértice M-0095, de
coordenadas  N=7.540.267,690m  e  E=528.566,488m;  263°19'39"  e  46,54m  até  o
vértice M-0096, de coordenadas N=7.540.262,283m e E=528.520,266m; 276°00'21" e
40,32m  até  o  vértice  M-0097,  de  coordenadas  N=7.540.266,502m  e
E=528.480,163m;  265°46'08"  e  77,58m  até  o  vértice  M-0098,  de  coordenadas
N=7.540.260,778m e E=528.402,797m; 250°03'06" e 36,67m até o vértice M-0099, de
coordenadas  N=7.540.248,268m  e  E=528.368,330m;  272°23'18"  e  57,63m  até  o
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vértice M-0100, de coordenadas N=7.540.250,670m e E=528.310,748m; 351°35'59" e
136,69m  até  o  vértice  M-0101,  de  coordenadas  N=7.540.385,897m  e
E=528.290,778m;  84°04'06"  e  98,58m  até  o  vértice  M-0102,  de  coordenadas
N=7.540.396,084m e E=528.388,827m; 150°01'43" e 56,39m até o vértice M-0103, de
coordenadas  N=7.540.347,233m  e  E=528.416,998m;  68°04'30"  e  67,12m  até  o
vértice M-0104, de coordenadas N=7.540.372,294m e E=528.479,262m; 89°33'33" e
78,31m  até  o  vértice  M-0105,  de  coordenadas  N=7.540.372,897m  e
E=528.557,566m;  70°14'41"  e  114,45m  até  o  vértice  M-0106,  de  coordenadas
N=7.540.411,580m e E=528.665,276m; 35°56'59" e 88,37m até o vértice M-0107, de
coordenadas  N=7.540.483,122m  e  E=528.717,158m;  37°14'36"  e  80,04m  até  o
vértice M-0108, de coordenadas N=7.540.546,841m e E=528.765,600m; 313°43'43" e
54,77m  até  o  vértice  M-0109,  de  coordenadas  N=7.540.584,704m  e
E=528.726,019m;  36°19'32"  e  93,28m  até  o  vértice  M-0110,  de  coordenadas
N=7.540.659,857m e E=528.781,276m; 142°22'50" e 69,40m até o vértice M-0111, de
coordenadas  N=7.540.604,888m  e  E=528.823,638m;  196°10'39"  e  58,96m  até  o
vértice M-0112, de coordenadas N=7.540.548,266m e E=528.807,212m; 165°07'07" e
96,57m até o vértice M-0113, de coordenadas N=7.540.454,932m e E=528.832,014m;
82°58'54"  e  38,46m  até  o  vértice  M-0114,  de  coordenadas  N=7.540.459,631m  e
E=528.870,186m;  120°06'48"  e  91,55m  até  o  vértice  M-0115,  de  coordenadas
N=7.540.413,698m e E=528.949,383m; 142°04'54" e 82,27m até o vértice M-0116, de
coordenadas  N=7.540.348,796m  e  E=528.999,941m;  43°13'10"  e  117,15m  até  o
vértice M-0117, de coordenadas N=7.540.434,171m e E=529.080,168m; 356°57'49" e
99,49m até o vértice M-0118, de coordenadas N=7.540.533,525m e E=529.074,898m;
35°55'31"  e  52,24m  até  o  vértice  M-0119,  de  coordenadas  N=7.540.575,831m  e
E=529.105,551m;  82°39'10"  e  54,53m  até  o  vértice  M-0120,  de  coordenadas
N=7.540.582,804m e E=529.159,629m; 105°04'46" e 90,30m até o vértice M-0121, de
coordenadas  N=7.540.559,311m  e  E=529.246,820m;  46°25'04"  e  38,54m  até  o
vértice M-0122, de coordenadas N=7.540.585,881m e E=529.274,739m; 30°52'33" e
58,27m  até  o  vértice  M-0123,  de  coordenadas  N=7.540.635,892m  e
E=529.304,642m;  58°17'38"  e  42,46m  até  o  vértice  M-0124,  de  coordenadas
N=7.540.658,208m e E=529.340,765m; 50°49'45" e 80,42m até o vértice M-0125, de
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coordenadas  N=7.540.709,007m  e  E=529.403,115m;  329°51'25"  e  63,98m  até  o
vértice M-0126, de coordenadas N=7.540.764,335m e E=529.370,987m; 321°57'12" e
91,08m  até  o  vértice  M-0127,  de  coordenadas  N=7.540.836,057m  e
E=529.314,858m;  355°14'04"  e  75,21m  até  o  vértice  M-0128,  de  coordenadas
N=7.540.911,006m e E=529.308,609m; 6°33'25" e 74,31m até o vértice M-0129, de
coordenadas N=7.540.984,832m e E=529.317,095m; 3°32'56" e 61,04m até o vértice
M-0130,  de  coordenadas  N=7.541.045,757m  e  E=529.320,874m;  324°38'05"  e
183,00m  até  o  vértice  M-0131,  de  coordenadas  N=7.541.194,992m  e
E=529.214,954m;  351°52'29"  e  66,21m  até  o  vértice  M-0132,  de  coordenadas
N=7.541.260,539m e E=529.205,596m; 47°02'48" e 123,70m até o vértice M-0133, de
coordenadas  N=7.541.344,826m  e  E=529.296,130m;  80°16'23"  e  221,63m  até  o
vértice M-0134, de coordenadas N=7.541.382,270m e E=529.514,570m; 335°22'04" e
217,18m  até  o  vértice  M-0135,  de  coordenadas  N=7.541.579,692m  e
E=529.424,049m;  278°10'27"  e  59,95m  até  o  vértice  M-0136,  de  coordenadas
N=7.541.588,216m e E=529.364,706m; 338°14'01" e 122,26m até o vértice M-0137,
de coordenadas N=7.541.701,759m e E=529.319,369m; 327°31'00" e 98,53m até o
vértice M-0138, de coordenadas N=7.541.784,876m e E=529.266,452m; 359°01'13" e
244,45m  até  o  vértice  M-0139,  de  coordenadas  N=7.542.029,289m  e
E=529.262,273m;  338°44'26"  e  52,89m  até  o  vértice  M-0140,  de  coordenadas
N=7.542.078,581m e E=529.243,095m; 84°31'12" e 350,46m até o vértice M-0141, de
coordenadas  N=7.542.112,048m  e  E=529.591,951m;  84°27'34"  e  399,79m  até  o
vértice M-0001, de coordenadas N=7.542.150,648m e E=529.989,878m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

II - gleba 2: a descrição com área de 689,0735 Ha e perímetro de 27.591,016 m,
tem início no vértice M-0142, de coordenadas N=7.536.964,513m e E=529.989,838m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 181°08'51" e 15,65 m até o
vértice M-0143, de coordenadas N=7.536.948,866m e E=529.989,525m; 181°08'51" e
15,65m  até  o  vértice  M-0143,  de  coordenadas  N=7.536.948,866m  e
E=529.989,525m;  113°31'33"  e  53,63m  até  o  vértice  M-0144,  de  coordenadas
N=7.536.927,460m e E=530.038,695m; 110°06'47" e 80,56m até o vértice M-0145, de
coordenadas  N=7.536.899,758m  e  E=530.114,340m;  122°09'46"  e  80,42m  até  o
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vértice M-0146, de coordenadas N=7.536.856,946m e E=530.182,422m; 151°17'00" e
76,09m até o vértice M-0147, de coordenadas N=7.536.790,211m e E=530.218,984m;
186°56'09" e 135,73m até o vértice M-0148, de coordenadas N=7.536.655,478m e
E=530.202,594m;  199°40'36"  e  280,83m  até  o  vértice  M-0149,  de  coordenadas
N=7.536.391,050m e E=530.108,036m; 200°07'46" e 150,20m até o vértice M-0150,
de coordenadas N=7.536.250,023m e E=530.056,346m; 199°51'28" e 159,52m até o
vértice M-0151, de coordenadas N=7.536.099,983m e E=530.002,157m; 79°59'52" e
83,34m até o vértice M-0152, de coordenadas N=7.536.114,458m e E=530.084,230m;
66°53'13"  e 202,81m até o  vértice  M-0153,  de  coordenadas N=7.536.194,069m e
E=530.270,758m;  112°34'25"  e  169,68m  até  o  vértice  M-0154,  de  coordenadas
N=7.536.128,933m e E=530.427,442m; 83°29'23" e 127,66m até o vértice M-0155, de
coordenadas  N=7.536.143,408m  e  E=530.554,281m;  62°25'17"  e  218,86m  até  o
vértice M-0156, de coordenadas N=7.536.244,731m e E=530.748,270m; 107°55'05" e
117,62m  até  o  vértice  M-0157,  de  coordenadas  N=7.536.208,544m  e
E=530.860,187m;  61°00'02"  e  179,14m  até  o  vértice  M-0158,  de  coordenadas
N=7.536.295,393m e E=531.016,871m; 116°46'00" e 208,91m até o vértice M-0159,
de coordenadas N=7.536.201,307m e E=531.203,399m; 185°21'15" e 159,92m até o
vértice M-0160, de coordenadas N=7.536.042,084m e E=531.188,477m; 127°48'43" e
94,44m  até  o  vértice  M-0161,  de  coordenadas  N=7.535.984,185m  e
E=531.263,088m;  177°12'10"  e  107,52m  até  o  vértice  M-0162,  de  coordenadas
N=7.535.876,795m e E=531.268,335m; 220°39'57" e 52,26m até o vértice M-0163, de
coordenadas  N=7.535.837,156m  e  E=531.234,281m;  222°03'07"  e  71,18m  até  o
vértice M-0164, de coordenadas N=7.535.784,303m e E=531.186,606m; 145°30'01" e
72,15m  até  o  vértice  M-0165,  de  coordenadas  N=7.535.724,844m  e
E=531.227,470m;  224°08'08"  e  156,49m  até  o  vértice  M-0166,  de  coordenadas
N=7.535.612,533m e E=531.118,498m; 198°57'53" e 104,79m até o vértice M-0167,
de coordenadas N=7.535.513,434m e E=531.084,444m; 216°40'10" e 148,26m até o
vértice M-0168, de coordenadas N=7.535.394,516m e E=530.995,903m; 198°57'53" e
83,83m  até  o  vértice  M-0169,  de  coordenadas  N=7.535.315,237m  e
E=530.968,660m;  191°39'01"  e  67,46m  até  o  vértice  M-0170,  de  coordenadas
N=7.535.249,172m e E=530.955,038m; 270°00'00" e 95,35m até o vértice M-0171, de
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coordenadas  N=7.535.249,172m  e E=530.859,687m;  188°47'26"  e  133,70m  até  o
vértice M-0172, de coordenadas N=7.535.117,040m e E=530.839,255m; 232°58'02" e
153,57m  até  o  vértice  M-0173,  de  coordenadas  N=7.535.024,549m  e
E=530.716,661m;  173°05'05"  e  113,13m  até  o  vértice  M-0174,  de  coordenadas
N=7.534.912,237m e E=530.730,282m; 230°23'20" e 112,24m até o vértice M-0175,
de coordenadas N=7.534.840,677m e E=530.643,815m; 60°57'54" e 52,16m até o
vértice M-0176, de coordenadas N=7.534.865,991m e E=530.689,417m; 231°15'48" e
144,55m  até  o  vértice  M-0177,  de  coordenadas  N=7.534.775,540m  e
E=530.576,664m;  179°44'11"  e  821,26m  até  o  vértice  M-0178,  de  coordenadas
N=7.533.954,285m e E=530.580,445m; 180°00'00" e 39,64m até o vértice M-0179, de
coordenadas  N=7.533.914,646m  e  E=530.580,445m;  113°19'18"  e  66,75m  até  o
vértice M-0180, de coordenadas N=7.533.888,220m e E=530.641,742m; 55°17'00" e
58,00m  até  o  vértice  M-0181,  de  coordenadas  N=7.533.921,253m  e
E=530.689,417m;  96°09'06"  e  61,65m  até  o  vértice  M-0182,  de  coordenadas
N=7.533.914,646m e E=530.750,714m; 66°40'42" e 66,75m até o vértice M-0183, de
coordenadas  N=7.533.941,072m  e  E=530.812,012m;  112°00'26"  e  88,15m  até  o
vértice M-0184, de coordenadas N=7.533.908,039m e E=530.893,741m; 92°55'21" e
129,57m  até  o  vértice  M-0185,  de  coordenadas  N=7.533.901,433m  e
E=531.023,146m;  53°57'49"  e  67,38m  até  o  vértice  M-0186,  de  coordenadas
N=7.533.941,072m e E=531.077,633m; 174°06'51" e 132,83m até o vértice M-0187,
de coordenadas N=7.533.808,941m e E=531.091,254m; 147°12'20" e 62,87m até o
vértice M-0188, de coordenadas N=7.533.756,088m e E=531.125,308m; 186°32'04" e
59,85m até o vértice M-0189, de coordenadas N=7.533.696,629m e E=531.118,498m;
141°35'07" e 109,61m até o vértice M-0190, de coordenadas N=7.533.610,744m e
E=531.186,605m;  214°29'59"  e  96,20m  até  o  vértice  M-0191,  de  coordenadas
N=7.533.531,465m e E=531.132,119m; 244°07'35" e 75,70m até o vértice M-0192, de
coordenadas  N=7.533.498,433m  e  E=531.064,011m;  233°57'49"  e  67,38m  até  o
vértice M-0193, de coordenadas N=7.533.458,793m e E=531.009,525m; 302°53'23" e
73,00m  até  o  vértice  M-0194,  de  coordenadas  N=7.533.498,433m  e
E=530.948,228m;  244°07'35"  e  121,11m  até  o  vértice  M-0195,  de  coordenadas
N=7.533.445,580m e E=530.839,255m; 270°00'00" e 136,22m até o vértice M-0196,



403
____________________________________________________________________________

de coordenadas N=7.533.445,580m e E=530.703,039m; 162°48'52" e 69,15m até o
vértice M-0197, de coordenadas N=7.533.379,514m e E=530.723,471m; 166°37'04" e
88,28m  até  o  vértice  M-0198,  de  coordenadas  N=7.533.293,629m  e
E=530.743,904m;  173°05'05"  e  113,13m  até  o  vértice  M-0199,  de  coordenadas
N=7.533.181,317m e E=530.757,525m; 184°32'03" e 86,15m até o vértice M-0200, de
coordenadas  N=7.533.095,432m  e  E=530.750,714m;  97°53'22"  e  96,26m  até  o
vértice M-0201, de coordenadas N=7.533.082,219m e E=530.846,066m; 86°18'00" e
102,38m  até  o  vértice  M-0202,  de  coordenadas  N=7.533.088,826m  e
E=530.948,228m;  109°45'42"  e  195,40m  até  o  vértice  M-0203,  de  coordenadas
N=7.533.022,760m e E=531.132,119m; 112°34'25" e 103,26m até o vértice M-0204,
de coordenadas N=7.532.983,121m e E=531.227,470m; 175°05'23" e 79,57m até o
vértice M-0205, de coordenadas N=7.532.903,842m e E=531.234,281m; 213°15'59" e
86,91m  até  o  vértice  M-0206,  de  coordenadas  N=7.532.831,170m  e
E=531.186,605m;  164°01'13"  e  123,70m  até  o  vértice  M-0207,  de  coordenadas
N=7.532.712,251m e E=531.220,659m; 162°24'03" e 90,10m até o vértice M-0208, de
coordenadas  N=7.532.626,366m  e  E=531.247,903m;  143°37'55"  e  86,15m  até  o
vértice M-0209, de coordenadas N=7.532.556,997m e E=531.298,986m; 232°04'26" e
2.877,88m  até  o  vértice  M-0210,  de  coordenadas  N=7.530.788,128m  e
E=529.028,898m;  320°14'10"  e  2.536,26m  até  o  vértice  M-0211,  de  coordenadas
N=7.532.737,717m e E=527.406,639m; 355°09'03" e 116,04m até o vértice M-0212,
de coordenadas N=7.532.853,345m e E=527.396,829m; 0°50'00" e 111,93m até o
vértice M-0213, de coordenadas N=7.532.965,264m e E=527.398,457m; 4°33'46" e
147,11m  até  o  vértice  M-0214,  de  coordenadas  N=7.533.111,910m  e
E=527.410,160m;  352°49'15"  e  139,04m  até  o  vértice  M-0215,  de  coordenadas
N=7.533.249,863m e E=527.392,783m; 148°07'46" e 47,95m até o vértice M-0216, de
coordenadas  N=7.533.209,141m  e E=527.418,101m;  175°04'49"  e  466,03m  até  o
vértice M-0217, de coordenadas N=7.532.744,831m e E=527.458,069m; 142°01'46" e
694,97m  até  o  vértice  M-0218,  de  coordenadas  N=7.532.196,965m  e
E=527.885,654m;  54°54'25"  e  174,56m  até  o  vértice  M-0219,  de  coordenadas
N=7.532.297,319m e E=528.028,482m; 87°59'25" e 62,47m até o vértice M-0220, de
coordenadas  N=7.532.299,510m  e  E=528.090,913m;  88°13'59"  e  230,45m  até  o
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vértice M-0221, de coordenadas N=7.532.306,616m e E=528.321,251m; 118°31'44" e
69,62m  até  o  vértice  M-0222,  de  coordenadas  N=7.532.273,364m  e
E=528.382,420m;  68°35'32"  e  81,03m  até  o  vértice  M-0223,  de  coordenadas
N=7.532.302,941m e E=528.457,863m; 76°52'02" e 34,86m até o vértice M-0224, de
coordenadas  N=7.532.310,862m  e  E=528.491,815m;  75°04'16"  e  50,40m  até  o
vértice M-0225, de coordenadas N=7.532.323,847m e E=528.540,514m; 70°35'08" e
80,04m  até  o  vértice  M-0226,  de  coordenadas  N=7.532.350,453m  e
E=528.616,007m;  115°25'22"  e  43,65m  até  o  vértice  M-0227,  de  coordenadas
N=7.532.331,715m e E=528.655,429m; 91°55'16" e 30,29m até o vértice M-0228, de
coordenadas  N=7.532.330,700m  e  E=528.685,697m;  25°29'15"  e  68,80m  até  o
vértice M-0229, de coordenadas N=7.532.392,807m e E=528.715,304m; 94°28'29" e
65,59m  até  o  vértice  M-0230,  de  coordenadas  N=7.532.387,689m  e
E=528.780,695m;  52°11'52"  e  62,99m  até  o  vértice  M-0231,  de  coordenadas
N=7.532.426,296m e E=528.830,463m; 110°38'06" e 20,91m até o vértice M-0232, de
coordenadas  N=7.532.418,927m  e  E=528.850,032m;  147°34'16"  e  63,42m  até  o
vértice M-0233, de coordenadas N=7.532.365,400m e E=528.884,039m; 95°07'38" e
75,29m  até  o  vértice  M-0234,  de  coordenadas  N=7.532.358,672m  e
E=528.959,025m;  49°14'54"  e  90,69m  até  o  vértice  M-0235,  de  coordenadas
N=7.532.417,874m e E=529.027,729m; 55°23'22" e 53,45m até o vértice M-0236, de
coordenadas  N=7.532.448,233m  e  E=529.071,719m;  30°48'54"  e  97,81m  até  o
vértice M-0237, de coordenadas N=7.532.532,231m e E=529.121,822m; 356°42'31" e
46,19m até o vértice M-0238, de coordenadas N=7.532.578,344m e E=529.119,170m;
5°55'10"  e  48,03m  até  o  vértice  M-0239,  de  coordenadas  N=7.532.626,118m  e
E=529.124,123m;  31°22'02"  e  59,30m  até  o  vértice  M-0240,  de  coordenadas
N=7.532.676,750m e E=529.154,989m; 9°34'14" e 34,02m até o vértice M-0241, de
coordenadas  N=7.532.710,294m  e  E=529.160,645m;  45°01'56"  e  25,29m  até  o
vértice M-0242, de coordenadas N=7.532.728,166m e E=529.178,538m; 56°08'34" e
25,88m  até  o  vértice  M-0243,  de  coordenadas  N=7.532.742,582m  e
E=529.200,025m;  36°06'40"  e  34,65m  até  o  vértice  M-0244,  de  coordenadas
N=7.532.770,577m e E=529.220,448m; 57°47'45" e 52,78m até o vértice M-0245, de
coordenadas  N=7.532.798,704m  e  E=529.265,106m;  101°21'05"  e  17,52m  até  o
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vértice M-0246, de coordenadas N=7.532.795,255m e E=529.282,288m; 68°18'38" e
35,59m  até  o  vértice  M-0247,  de  coordenadas  N=7.532.808,409m  e
E=529.315,361m;  53°40'48"  e  36,70m  até  o  vértice  M-0248,  de  coordenadas
N=7.532.830,145m e E=529.344,929m; 97°38'35" e 31,24m até o vértice M-0249, de
coordenadas  N=7.532.825,989m  e  E=529.375,896m;  58°23'00"  e  36,45m  até  o
vértice M-0250, de coordenadas N=7.532.845,098m e E=529.406,937m; 86°08'01" e
45,88m  até  o  vértice  M-0251,  de  coordenadas  N=7.532.848,192m  e
E=529.452,715m;  55°15'35"  e  49,20m  até  o  vértice  M-0252,  de  coordenadas
N=7.532.876,229m e E=529.493,146m; 82°50'44" e 38,18m até o vértice M-0253, de
coordenadas  N=7.532.880,983m  e  E=529.531,024m;  121°36'25"  e  39,65m  até  o
vértice M-0254, de coordenadas N=7.532.860,203m e E=529.564,792m; 151°23'23" e
47,86m até o vértice M-0255, de coordenadas N=7.532.818,185m e E=529.587,711m;
120°38'50" e 31,95m até o  vértice  M-0256,  de  coordenadas N=7.532.801,899m e
E=529.615,197m;  81°49'23"  e  37,83m  até  o  vértice  M-0257,  de  coordenadas
N=7.532.807,279m e E=529.652,638m; 60°03'06" e 45,99m até o vértice M-0258, de
coordenadas  N=7.532.830,239m  e  E=529.692,489m;  107°48'21"  e  53,11m  até  o
vértice M-0259, de coordenadas N=7.532.813,997m e E=529.743,059m; 144°39'28" e
30,97m  até  o  vértice  M-0260,  de  coordenadas  N=7.532.788,733m  e
E=529.760,976m;  139°22'04"  e  35,55m  até  o  vértice  M-0261,  de  coordenadas
N=7.532.761,754m e E=529.784,125m; 184°05'16" e 41,31m até o vértice M-0262, de
coordenadas  N=7.532.720,551m  e  E=529.781,181m;  115°55'31"  e  23,84m  até  o
vértice M-0263, de coordenadas N=7.532.710,130m e E=529.802,619m; 87°22'49" e
55,73m  até  o  vértice  M-0264,  de  coordenadas  N=7.532.712,677m  e
E=529.858,295m;  76°54'02"  e  55,33m  até  o  vértice  M-0265,  de  coordenadas
N=7.532.725,218m e E=529.912,189m; 117°17'07" e 24,99m até o vértice M-0266, de
coordenadas  N=7.532.713,764m  e  E=529.934,395m;  63°20'40"  e  54,88m  até  o
vértice M-0267, de coordenadas N=7.532.738,384m e E=529.983,442m; 40°13'36" e
64,15m  até  o  vértice  M-0268,  de  coordenadas  N=7.532.787,361m  e
E=530.024,870m;  87°51'47"  e  37,43m  até  o  vértice  M-0269,  de  coordenadas
N=7.532.788,757m e E=530.062,277m; 85°56'48" e 59,62m até o vértice M-0270, de
coordenadas  N=7.532.792,971m  e  E=530.121,749m;  76°51'13"  e  55,28m  até  o



406
____________________________________________________________________________

vértice M-0271, de coordenadas N=7.532.805,544m e E=530.175,584m; 135°24'08" e
19,22m  até  o  vértice  M-0272,  de  coordenadas  N=7.532.791,857m  e
E=530.189,081m;  113°30'41"  e  79,73m  até  o  vértice  M-0273,  de  coordenadas
N=7.532.760,051m e E=530.262,190m; 84°48'28" e 90,67m até o vértice M-0274, de
coordenadas  N=7.532.768,256m  e  E=530.352,488m;  38°27'52"  e  82,68m  até  o
vértice M-0275, de coordenadas N=7.532.832,994m e E=530.403,917m; 347°55'25" e
223,43m  até  o  vértice  M-0276,  de  coordenadas  N=7.533.051,479m  e
E=530.357,171m;  347°27'28"  e  172,55m  até  o  vértice  M-0277,  de  coordenadas
N=7.533.219,915m e E=530.319,700m; 38°01'19" e 91,19m até o vértice M-0278, de
coordenadas  N=7.533.291,754m  e  E=530.375,871m;  326°16'37"  e  112,47m  até  o
vértice M-0279, de coordenadas N=7.533.385,300m e E=530.313,430m; 282°05'37" e
142,36m  até  o  vértice  M-0280,  de  coordenadas  N=7.533.415,125m  e
E=530.174,232m;  327°43'46"  e  120,59m  até  o  vértice  M-0281,  de  coordenadas
N=7.533.517,086m e E=530.109,848m; 309°12'33" e 123,56m até o vértice M-0282,
de coordenadas N=7.533.595,198m e E=530.014,105m; 215°15'45" e 24,96m até o
vértice M-0283, de coordenadas N=7.533.574,815m e E=529.999,693m; 269°31'46" e
78,53m  até  o  vértice  M-0284,  de  coordenadas  N=7.533.574,170m  e
E=529.921,161m;  296°17'29"  e  42,46m  até  o  vértice  M-0285,  de  coordenadas
N=7.533.592,979m e E=529.883,089m; 247°20'43" e 147,92m até o vértice M-0286,
de coordenadas N=7.533.536,005m e E=529.746,584m; 244°48'18" e 115,40m até o
vértice M-0287, de coordenadas N=7.533.486,881m e E=529.642,167m; 240°41'52" e
53,83m  até  o  vértice  M-0288,  de  coordenadas  N=7.533.460,534m  e
E=529.595,222m;  257°55'38"  e  76,15m  até  o  vértice  M-0289,  de  coordenadas
N=7.533.444,606m e E=529.520,752m; 276°51'08" e 235,65m até o vértice M-0290,
de coordenadas N=7.533.472,721m e E=529.286,788m; 180°24'23" e 61,40m até o
vértice M-0291, de coordenadas N=7.533.411,320m e E=529.286,352m; 266°03'30" e
97,25m  até  o  vértice  M-0292,  de  coordenadas  N=7.533.404,635m  e
E=529.189,329m;  243°04'26"  e  125,24m  até  o  vértice  M-0293,  de  coordenadas
N=7.533.347,922m e E=529.077,669m; 248°14'54" e 64,24m até o vértice M-0294, de
coordenadas  N=7.533.324,117m  e  E=529.018,007m;  264°25'56"  e  84,17m  até  o
vértice M-0295, de coordenadas N=7.533.315,951m e E=528.934,236m; 3°58'07" e
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125,72m  até  o  vértice  M-0296,  de  coordenadas  N=7.533.441,367m  e
E=528.942,937m;  30°05'13"  e  187,73m  até  o  vértice  M-0297,  de  coordenadas
N=7.533.603,806m e E=529.037,050m; 80°47'51" e 117,01m até o vértice M-0298, de
coordenadas  N=7.533.622,518m  e  E=529.152,550m;  358°09'22"  e  96,80m  até  o
vértice M-0299, de coordenadas N=7.533.719,268m e E=529.149,435m; 39°06'13" e
192,99m  até  o  vértice  M-0300,  de  coordenadas  N=7.533.869,026m  e
E=529.271,157m;  42°15'22"  e  185,58m  até  o  vértice  M-0301,  de  coordenadas
N=7.534.006,380m e E=529.395,947m; 72°37'15" e 115,66m até o vértice M-0302, de
coordenadas  N=7.534.040,928m  e  E=529.506,330m;  78°34'43"  e  274,48m  até  o
vértice M-0303, de coordenadas N=7.534.095,282m e E=529.775,376m; 66°20'16" e
227,72m  até  o  vértice  M-0304,  de  coordenadas  N=7.534.186,676m  e
E=529.983,952m;  72°45'41"  e  128,49m  até  o  vértice  M-0305,  de  coordenadas
N=7.534.224,755m e E=530.106,669m; 32°25'25" e 135,17m até o vértice M-0306, de
coordenadas  N=7.534.338,853m  e  E=530.179,144m;  336°32'19"  e  78,12m  até  o
vértice M-0307, de coordenadas N=7.534.410,514m e E=530.148,042m; 265°50'32" e
188,70m  até  o  vértice  M-0308,  de  coordenadas  N=7.534.396,833m  e
E=529.959,836m;  247°21'18"  e  96,19m  até  o  vértice  M-0309,  de  coordenadas
N=7.534.359,798m e E=529.871,063m; 272°14'11" e 101,43m até o vértice M-0310,
de coordenadas N=7.534.363,756m e E=529.769,712m; 320°59'54" e 316,13m até o
vértice M-0311, de coordenadas N=7.534.609,428m e E=529.570,758m; 7°30'48" e
208,62m  até  o  vértice  M-0312,  de  coordenadas  N=7.534.816,258m  e
E=529.598,037m;  75°59'33"  e  144,77m  até  o  vértice  M-0313,  de  coordenadas
N=7.534.851,301m e E=529.738,506m; 328°50'22" e 196,07m até o vértice M-0314,
de coordenadas N=7.535.019,081m e E=529.637,052m; 60°14'24" e 125,80m até o
vértice M-0315, de coordenadas N=7.535.081,524m e E=529.746,260m; 131°38'35" e
93,99m  até  o  vértice  M-0316,  de  coordenadas  N=7.535.019,070m  e
E=529.816,497m;  163°54'29"  e  211,17m  até  o  vértice  M-0317,  de  coordenadas
N=7.534.816,171m e E=529.875,029m; 119°43'37" e 157,24m até o vértice M-0318,
de coordenadas N=7.534.738,203m e E=530.011,572m; 57°59'06" e 110,32m até o
vértice M-0319, de coordenadas N=7.534.796,689m e E=530.105,115m; 112°09'44" e
113,81m  até  o  vértice  M-0320,  de  coordenadas  N=7.534.753,758m  e
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E=530.210,513m;  35°57'30"  e  53,12m  até  o  vértice  M-0321,  de  coordenadas
N=7.534.796,756m e E=530.241,705m; 349°44'42" e 178,35m até o vértice M-0322,
de coordenadas N=7.534.972,253m e E=530.209,954m; 13°20'17" e 121,10m até o
vértice M-0323, de coordenadas N=7.535.090,082m e E=530.237,891m; 83°23'26" e
79,85m  até  o  vértice  M-0324,  de  coordenadas  N=7.535.099,273m  e
E=530.317,207m;  4°29'29"  e  228,74m  até  o  vértice  M-0325,  de  coordenadas
N=7.535.327,315m e E=530.335,120m; 44°20'22" e 224,91m até o vértice M-0326, de
coordenadas  N=7.535.488,170m  e E=530.492,308m;  317°28'25"  e  148,47m  até  o
vértice M-0327, de coordenadas N=7.535.597,589m e E=530.391,952m; 316°17'22" e
113,23m  até  o  vértice  M-0328,  de  coordenadas  N=7.535.679,437m  e
E=530.313,706m;  270°26'40"  e  38,87m  até  o  vértice  M-0329,  de  coordenadas
N=7.535.679,739m e E=530.274,842m; 322°03'03" e 144,66m até o vértice M-0330,
de coordenadas N=7.535.793,809m e E=530.185,883m; 347°14'48" e 36,22m até o
vértice M-0331, de coordenadas N=7.535.829,140m e E=530.177,887m; 292°04'26" e
119,75m  até  o  vértice  M-0332,  de  coordenadas  N=7.535.874,142m  e
E=530.066,913m;  323°11'00"  e  81,96m  até  o  vértice  M-0333,  de  coordenadas
N=7.535.939,757m e E=530.017,798m; 308°30'04" e 112,63m até o vértice M-0334,
de coordenadas N=7.536.009,872m e E=529.929,654m; 19°15'24" e 82,61m até o
vértice M-0335, de coordenadas N=7.536.087,857m e E=529.956,897m; 301°14'02" e
150,55m  até  o  vértice  M-0336,  de  coordenadas  N=7.536.165,920m  e
E=529.828,171m;  16°13'30"  e  186,89m  até  o  vértice  M-0337,  de  coordenadas
N=7.536.345,366m e E=529.880,390m; 20°03'17" e 228,11m até o vértice M-0338, de
coordenadas  N=7.536.559,646m  e  E=529.958,614m;  10°21'12"  e  111,93m  até  o
vértice M-0339, de coordenadas N=7.536.669,749m e E=529.978,729m; 291°32'44" e
60,88m  até  o  vértice  M-0340,  de  coordenadas  N=7.536.692,108m  e
E=529.922,098m;  261°11'21"  e  219,40m  até  o  vértice  M-0341,  de  coordenadas
N=7.536.658,502m e E=529.705,285m; 291°10'35" e 46,59m até o vértice M-0342, de
coordenadas  N=7.536.675,332m  e  E=529.661,841m;  353°05'52"  e  97,56m  até  o
vértice M-0343, de coordenadas N=7.536.772,184m e E=529.650,116m; 54°01'33" e
67,73m até o vértice M-0344, de coordenadas N=7.536.811,972m e E=529.704,932m;
55°29'22"  e  46,10m  até  o  vértice  M-0345,  de  coordenadas  N=7.536.838,092m  e
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E=529.742,921m;  91°04'37"  e  65,74m  até  o  vértice  M-0346,  de  coordenadas
N=7.536.836,857m e E=529.808,646m; 49°23'12" e 179,85m até o vértice M-0347, de
coordenadas  N=7.536.953,927m  e  E=529.945,170m;  76°40'02"  e  45,91m  até  o
vértice M-0142, de coordenadas N=7.536.964,513m e E=529.989,838m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

III - gleba 3: a descrição com área de 491,8235 Ha e perímetro de 16.732,981 m,
tem início no vértice M-0348, de coordenadas N=7.538.386,978m e E=523.666,770m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 129°55'06" e 150,49 m até o
vértice M-0349, de coordenadas N=7.538.290,409m e E=523.782,191m; 129°55'06" e
150,49m  até  o  vértice  M-0349,  de  coordenadas  N=7.538.290,409m  e
E=523.782,191m;  106°31'42"  e  130,63m  até  o  vértice  M-0350,  de  coordenadas
N=7.538.253,247m e E=523.907,421m; 84°32'11" e 195,65m até o vértice M-0351, de
coordenadas  N=7.538.271,875m  e E=524.102,180m;  168°24'12"  e  274,58m  até  o
vértice M-0352, de coordenadas N=7.538.002,902m e E=524.157,375m; 117°29'17" e
46,67m  até  o  vértice  M-0353,  de  coordenadas  N=7.537.981,360m  e
E=524.198,780m;  90°35'38"  e  59,24m  até  o  vértice  M-0354,  de  coordenadas
N=7.537.980,745m e E=524.258,021m; 132°59'14" e 65,22m até o vértice M-0355, de
coordenadas  N=7.537.936,279m  e  E=524.305,727m;  81°17'20"  e  55,34m  até  o
vértice M-0356, de coordenadas N=7.537.944,660m e E=524.360,427m; 77°35'03" e
70,78m  até  o  vértice  M-0357,  de  coordenadas  N=7.537.959,879m  e
E=524.429,556m;  136°03'46"  e  84,85m  até  o  vértice  M-0358,  de  coordenadas
N=7.537.898,780m e E=524.488,430m; 85°00'04" e 72,94m até o vértice M-0359, de
coordenadas  N=7.537.905,136m  e  E=524.561,092m;  55°52'26"  e  115,92m  até  o
vértice M-0360, de coordenadas N=7.537.970,170m e E=524.657,053m; 82°56'33" e
65,63m  até  o  vértice  M-0361,  de  coordenadas  N=7.537.978,234m  e
E=524.722,187m;  73°00'47"  e  32,98m  até  o  vértice  M-0362,  de  coordenadas
N=7.537.987,869m e E=524.753,729m; 99°08'19" e 68,07m até o vértice M-0363, de
coordenadas  N=7.537.977,059m  e  E=524.820,932m;  88°40'30"  e  62,47m  até  o
vértice M-0364, de coordenadas N=7.537.978,503m e E=524.883,387m; 59°55'23" e
25,16m até o vértice M-0365, de coordenadas N=7.537.991,115m e E=524.905,164m;
16°14'01"  e  39,26m  até  o  vértice  M-0366,  de  coordenadas  N=7.538.028,808m  e
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E=524.916,138m;  76°06'33"  e  46,00m  até  o  vértice  M-0367,  de  coordenadas
N=7.538.039,850m e E=524.960,789m; 129°39'43" e 28,59m até o vértice M-0368, de
coordenadas  N=7.538.021,602m  e  E=524.982,799m;  158°25'35"  e  45,71m  até  o
vértice M-0369, de coordenadas N=7.537.979,090m e E=524.999,608m; 98°58'20" e
47,12m  até  o  vértice  M-0370,  de  coordenadas  N=7.537.971,742m  e
E=525.046,150m;  34°40'43"  e  69,18m  até  o  vértice  M-0371,  de  coordenadas
N=7.538.028,630m e E=525.085,510m; 85°16'18" e 46,57m até o vértice M-0372, de
coordenadas  N=7.538.032,469m  e E=525.131,924m;  156°34'24"  e  145,08m  até  o
vértice M-0373, de coordenadas N=7.537.899,347m e E=525.189,605m; 74°14'52" e
129,72m  até  o  vértice  M-0374,  de  coordenadas  N=7.537.934,562m  e
E=525.314,449m;  72°14'11"  e  141,53m  até  o  vértice  M-0375,  de  coordenadas
N=7.537.977,741m e E=525.449,231m; 132°14'26" e 31,26m até o vértice M-0376, de
coordenadas  N=7.537.956,729m  e E=525.472,371m;  170°47'44"  e  175,48m  até  o
vértice M-0377, de coordenadas N=7.537.783,505m e E=525.500,441m; 71°12'48" e
170,92m  até  o  vértice  M-0378,  de  coordenadas  N=7.537.838,548m  e
E=525.662,253m;  104°51'00"  e  34,02m  até  o  vértice  M-0379,  de  coordenadas
N=7.537.829,828m e E=525.695,141m; 25°30'50" e 180,42m até o vértice M-0380, de
coordenadas  N=7.537.992,658m  e  E=525.772,855m;  78°57'01"  e  40,11m  até  o
vértice M-0381, de coordenadas N=7.538.000,345m e E=525.812,220m; 122°22'14" e
50,48m  até  o  vértice  M-0382,  de  coordenadas  N=7.537.973,318m  e
E=525.854,856m;  67°17'24"  e  216,62m  até  o  vértice  M-0383,  de  coordenadas
N=7.538.056,950m e E=526.054,684m; 73°14'27" e 40,38m até o vértice M-0384, de
coordenadas  N=7.538.068,593m  e  E=526.093,350m;  25°15'23"  e  41,63m  até  o
vértice M-0385, de coordenadas N=7.538.106,244m e E=526.111,112m; 92°38'15" e
44,55m  até  o  vértice  M-0386,  de  coordenadas  N=7.538.104,194m  e
E=526.155,614m;  103°41'54"  e  80,98m  até  o  vértice  M-0387,  de  coordenadas
N=7.538.085,018m e E=526.234,290m; 75°11'24" e 76,77m até o vértice M-0388, de
coordenadas  N=7.538.104,641m  e  E=526.308,509m;  167°01'04"  e  56,13m  até  o
vértice M-0389, de coordenadas N=7.538.049,945m e E=526.321,119m; 207°24'39" e
143,15m  até  o  vértice  M-0390,  de  coordenadas  N=7.537.922,869m  e
E=526.255,218m;  231°36'23"  e  65,38m  até  o  vértice  M-0391,  de  coordenadas
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N=7.537.882,264m e E=526.203,976m; 221°09'36" e 59,41m até o vértice M-0392, de
coordenadas  N=7.537.837,537m  e  E=526.164,875m;  191°30'06"  e  73,40m  até  o
vértice M-0393, de coordenadas N=7.537.765,606m e E=526.150,239m; 263°20'45" e
52,17m  até  o  vértice  M-0394,  de  coordenadas  N=7.537.759,560m  e
E=526.098,421m;  232°55'25"  e  54,40m  até  o  vértice  M-0395,  de  coordenadas
N=7.537.726,766m e E=526.055,022m; 190°02'42" e 55,46m até o vértice M-0396, de
coordenadas  N=7.537.672,157m  e  E=526.045,348m;  103°38'21"  e  56,66m  até  o
vértice M-0397, de coordenadas N=7.537.658,797m e E=526.100,406m; 104°00'00" e
77,82m  até  o  vértice  M-0398,  de  coordenadas  N=7.537.639,971m  e
E=526.175,913m;  171°21'26"  e  97,38m  até  o  vértice  M-0399,  de  coordenadas
N=7.537.543,702m e E=526.190,545m; 247°01'46" e 183,36m até o vértice M-0400,
de coordenadas N=7.537.472,144m e E=526.021,722m; 275°53'29" e 48,07m até o
vértice M-0401, de coordenadas N=7.537.477,078m e E=525.973,904m; 298°25'00" e
86,07m  até  o  vértice  M-0402,  de  coordenadas  N=7.537.518,036m  e
E=525.898,206m;  265°04'35"  e  34,33m  até  o  vértice  M-0403,  de  coordenadas
N=7.537.515,089m e E=525.863,998m; 173°53'50" e 66,52m até o vértice M-0404, de
coordenadas  N=7.537.448,949m  e  E=525.871,070m;  209°02'15"  e  44,88m  até  o
vértice M-0405, de coordenadas N=7.537.409,713m e E=525.849,287m; 139°00'17" e
71,02m até o vértice M-0406, de coordenadas N=7.537.356,111m e E=525.895,875m;
143°17'55" e 73,98m até o  vértice  M-0407,  de  coordenadas N=7.537.296,794m e
E=525.940,091m;  194°30'46"  e  63,24m  até  o  vértice  M-0408,  de  coordenadas
N=7.537.235,571m e E=525.924,242m; 128°03'02" e 50,47m até o vértice M-0409, de
coordenadas  N=7.537.204,463m  e  E=525.963,987m;  122°40'32"  e  76,12m  até  o
vértice M-0410, de coordenadas N=7.537.163,368m e E=526.028,058m; 103°44'12" e
50,92m até o vértice M-0411, de coordenadas N=7.537.151,277m e E=526.077,521m;
123°41'56"  e  56,17m até  o  vértice  M-0412,  de  coordenadas  N=7.537.120,110m e
E=526.124,255m;  99°34'20"  e  30,14m  até  o  vértice  M-0413,  de  coordenadas
N=7.537.115,098m e E=526.153,980m; 91°15'10" e 39,02m até o vértice M-0414, de
coordenadas  N=7.537.114,244m  e  E=526.192,992m;  131°08'04"  e  52,13m  até  o
vértice M-0415, de coordenadas N=7.537.079,951m e E=526.232,256m; 92°09'29" e
37,20m  até  o  vértice  M-0416,  de  coordenadas  N=7.537.078,550m  e
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E=526.269,433m;  117°23'46"  e  55,24m  até  o  vértice  M-0417,  de  coordenadas
N=7.537.053,132m e E=526.318,477m; 70°25'48" e 35,86m até o vértice M-0418, de
coordenadas  N=7.537.065,145m  e  E=526.352,266m;  50°45'12"  e  48,51m  até  o
vértice M-0419, de coordenadas N=7.537.095,837m e E=526.389,836m; 64°30'40" e
47,85m até o vértice M-0420, de coordenadas N=7.537.116,428m e E=526.433,028m;
79°28'02"  e  39,84m  até  o  vértice  M-0421,  de  coordenadas  N=7.537.123,711m  e
E=526.472,200m;  40°19'01"  e  48,99m  até  o  vértice  M-0422,  de  coordenadas
N=7.537.161,066m e E=526.503,899m; 84°06'26" e 64,35m até o vértice M-0423, de
coordenadas  N=7.537.167,673m  e  E=526.567,911m;  56°05'27"  e  81,38m  até  o
vértice M-0424, de coordenadas N=7.537.213,074m e E=526.635,451m; 117°54'29" e
53,26m  até  o  vértice  M-0425,  de  coordenadas  N=7.537.188,145m  e
E=526.682,518m;  205°21'34"  e  29,18m  até  o  vértice  M-0426,  de  coordenadas
N=7.537.161,780m e E=526.670,022m; 209°25'05" e 93,70m até o vértice M-0427, de
coordenadas  N=7.537.080,161m  e  E=526.623,998m;  118°56'19"  e  54,47m  até  o
vértice M-0428, de coordenadas N=7.537.053,802m e E=526.671,671m; 150°11'28" e
57,08m  até  o  vértice  M-0429,  de  coordenadas  N=7.537.004,272m  e
E=526.700,047m;  139°46'55"  e  24,84m  até  o  vértice  M-0430,  de  coordenadas
N=7.536.985,304m e E=526.716,087m; 163°34'24" e 45,32m até o vértice M-0431, de
coordenadas  N=7.536.941,834m  e E=526.728,903m;  101°20'15"  e  204,64m  até  o
vértice M-0432, de coordenadas N=7.536.901,605m e E=526.929,545m; 0°10'49" e
154,28m  até  o  vértice  M-0433,  de  coordenadas  N=7.537.055,885m  e
E=526.930,031m;  10°02'56"  e  23,96m  até  o  vértice  M-0434,  de  coordenadas
N=7.537.079,474m e E=526.934,211m; 95°52'19" e 42,06m até o vértice M-0435, de
coordenadas  N=7.537.075,171m  e  E=526.976,050m;  67°13'19"  e  84,66m  até  o
vértice M-0436, de coordenadas N=7.537.107,948m e E=527.054,107m; 178°58'25" e
102,34m  até  o  vértice  M-0437,  de  coordenadas  N=7.537.005,625m  e
E=527.055,941m;  156°44'07"  e  69,26m  até  o  vértice  M-0438,  de  coordenadas
N=7.536.941,995m e E=527.083,297m; 169°19'16" e 133,20m até o vértice M-0439,
de coordenadas N=7.536.811,097m e E=527.107,980m; 198°14'56" e 42,27m até o
vértice M-0440, de coordenadas N=7.536.770,954m e E=527.094,744m; 238°12'22" e
139,32m  até  o  vértice  M-0441,  de  coordenadas  N=7.536.697,552m  e
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E=526.976,330m;  304°48'08"  e  37,78m  até  o  vértice  M-0442,  de  coordenadas
N=7.536.719,117m e E=526.945,305m; 277°25'29" e 32,98m até o vértice M-0443, de
coordenadas  N=7.536.723,378m  e  E=526.912,603m;  279°27'05"  e  79,96m  até  o
vértice M-0444, de coordenadas N=7.536.736,508m e E=526.833,731m; 338°13'12" e
44,15m  até  o  vértice  M-0445,  de  coordenadas  N=7.536.777,502m  e
E=526.817,351m;  266°33'42"  e  48,04m  até  o  vértice  M-0446,  de  coordenadas
N=7.536.774,621m e E=526.769,402m; 250°08'19" e 69,34m até o vértice M-0447, de
coordenadas  N=7.536.751,062m  e E=526.704,184m;  329°28'32"  e  193,99m  até  o
vértice M-0448, de coordenadas N=7.536.918,170m e E=526.605,654m; 247°33'34" e
71,87m  até  o  vértice  M-0449,  de  coordenadas  N=7.536.890,735m  e
E=526.539,225m;  210°12'06"  e  118,77m  até  o  vértice  M-0450,  de  coordenadas
N=7.536.788,087m e E=526.479,479m; 241°14'31" e 29,07m até o vértice M-0451, de
coordenadas  N=7.536.774,102m  e  E=526.453,995m;  327°02'55"  e  74,83m  até  o
vértice M-0452, de coordenadas N=7.536.836,891m e E=526.413,295m; 314°49'46" e
122,17m  até  o  vértice  M-0453,  de  coordenadas  N=7.536.923,018m  e
E=526.326,654m;  275°55'02"  e  44,22m  até  o  vértice  M-0454,  de  coordenadas
N=7.536.927,576m e E=526.282,673m; 327°24'36" e 70,76m até o vértice M-0455, de
coordenadas  N=7.536.987,195m  e  E=526.244,560m;  316°20'34"  e  66,75m  até  o
vértice M-0456, de coordenadas N=7.537.035,488m e E=526.198,479m; 278°04'06" e
47,59m  até  o  vértice  M-0457,  de  coordenadas  N=7.537.042,167m  e
E=526.151,365m;  296°37'05"  e  229,40m  até  o  vértice  M-0458,  de  coordenadas
N=7.537.144,946m e E=525.946,281m; 262°26'39" e 65,74m até o vértice M-0459, de
coordenadas  N=7.537.136,301m  e  E=525.881,107m;  264°24'05"  e  110,44m  até  o
vértice M-0460, de coordenadas N=7.537.125,527m e E=525.771,197m; 267°23'57" e
103,17m  até  o  vértice  M-0461,  de  coordenadas  N=7.537.120,846m  e
E=525.668,133m;  200°48'49"  e  88,11m  até  o  vértice  M-0462,  de  coordenadas
N=7.537.038,481m e E=525.636,824m; 281°01'50" e 119,18m até o vértice M-0463,
de coordenadas N=7.537.061,284m e E=525.519,849m; 246°34'32" e 122,15m até o
vértice M-0464, de coordenadas N=7.537.012,723m e E=525.407,764m; 274°03'34" e
95,73m  até  o  vértice  M-0465,  de  coordenadas  N=7.537.019,500m  e
E=525.312,278m;  266°20'39"  e  136,38m  até  o  vértice  M-0466,  de  coordenadas
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N=7.537.010,804m e E=525.176,173m; 152°56'41" e 121,97m até o vértice M-0467,
de coordenadas N=7.536.902,183m e E=525.231,651m; 197°42'52" e 75,92m até o
vértice M-0468, de coordenadas N=7.536.829,860m e E=525.208,549m; 142°48'12" e
53,06m  até  o  vértice  M-0469,  de  coordenadas  N=7.536.787,598m  e
E=525.240,624m;  122°27'41"  e  53,67m  até  o  vértice  M-0470,  de  coordenadas
N=7.536.758,790m e E=525.285,910m; 121°27'49" e 104,66m até o vértice M-0471,
de coordenadas N=7.536.704,161m e E=525.375,185m; 162°14'39" e 66,91m até o
vértice M-0472, de coordenadas N=7.536.640,436m e E=525.395,590m; 235°21'24" e
192,98m  até  o  vértice  M-0473,  de  coordenadas  N=7.536.530,734m  e
E=525.236,825m;  229°13'15"  e  252,97m  até  o  vértice  M-0474,  de  coordenadas
N=7.536.365,510m e E=525.045,270m; 100°24'34" e 78,57m até o vértice M-0475, de
coordenadas  N=7.536.351,315m  e  E=525.122,543m;  92°13'23"  e  96,63m  até  o
vértice M-0476, de coordenadas N=7.536.347,566m e E=525.219,102m; 171°31'26" e
62,01m  até  o  vértice  M-0477,  de  coordenadas  N=7.536.286,235m  e
E=525.228,242m;  139°15'38"  e  134,31m  até  o  vértice  M-0478,  de  coordenadas
N=7.536.184,467m e E=525.315,898m; 137°44'55" e 66,29m até o vértice M-0479, de
coordenadas  N=7.536.135,400m  e E=525.360,470m;  236°37'04"  e  108,28m  até  o
vértice M-0480, de coordenadas N=7.536.075,822m e E=525.270,054m; 257°22'56" e
70,68m  até  o  vértice  M-0481,  de  coordenadas  N=7.536.060,382m  e
E=525.201,079m;  160°55'43"  e  58,06m  até  o  vértice  M-0482,  de  coordenadas
N=7.536.005,512m e E=525.220,049m; 197°42'04" e 148,49m até o vértice M-0483,
de coordenadas N=7.535.864,049m e E=525.174,899m; 246°44'14" e 179,00m até o
vértice M-0484, de coordenadas N=7.535.793,352m e E=525.010,449m; 249°58'18" e
139,02m  até  o  vértice  M-0485,  de  coordenadas  N=7.535.745,740m  e
E=524.879,835m;  251°22'54"  e  65,43m  até  o  vértice  M-0486,  de  coordenadas
N=7.535.724,850m e E=524.817,828m; 305°42'27" e 94,30m até o vértice M-0487, de
coordenadas  N=7.535.779,889m  e  E=524.741,255m;  265°25'19"  e  91,67m  até  o
vértice M-0488, de coordenadas N=7.535.772,572m e E=524.649,878m; 176°41'52" e
109,26m  até  o  vértice  M-0489,  de  coordenadas  N=7.535.663,493m  e
E=524.656,172m;  116°17'39"  e  51,20m  até  o  vértice  M-0490,  de  coordenadas
N=7.535.640,815m e E=524.702,070m; 128°53'41" e 60,63m até o vértice M-0491, de
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coordenadas  N=7.535.602,743m  e E=524.749,262m;  179°38'44"  e  147,92m  até  o
vértice M-0492, de coordenadas N=7.535.454,829m e E=524.750,177m; 146°48'18" e
107,42m  até  o  vértice  M-0493,  de  coordenadas  N=7.535.364,939m  e
E=524.808,988m;  233°06'14"  e  99,69m  até  o  vértice  M-0494,  de  coordenadas
N=7.535.305,091m e E=524.729,266m; 298°56'15" e 87,45m até o vértice M-0495, de
coordenadas  N=7.535.347,404m  e  E=524.652,734m;  313°14'08"  e  115,54m  até  o
vértice M-0496, de coordenadas N=7.535.426,549m e E=524.568,558m; 319°07'25" e
100,84m  até  o  vértice  M-0497,  de  coordenadas  N=7.535.502,798m  e
E=524.502,563m;  276°05'19"  e  94,78m  até  o  vértice  M-0498,  de  coordenadas
N=7.535.512,851m e E=524.408,322m; 243°44'57" e 116,10m até o vértice M-0499,
de coordenadas N=7.535.461,501m e E=524.304,199m; 203°23'04" e 68,33m até o
vértice M-0500, de coordenadas N=7.535.398,782m e E=524.277,079m; 241°31'19" e
46,45m  até  o  vértice  M-0501,  de  coordenadas  N=7.535.376,632m  e
E=524.236,246m;  275°14'11"  e  88,84m  até  o  vértice  M-0502,  de  coordenadas
N=7.535.384,740m e E=524.147,780m; 307°03'49" e 61,28m até o vértice M-0503, de
coordenadas  N=7.535.421,671m  e  E=524.098,883m;  262°54'07"  e  48,10m  até  o
vértice M-0504, de coordenadas N=7.535.415,728m e E=524.051,155m; 318°06'03" e
66,85m  até  o  vértice  M-0505,  de  coordenadas  N=7.535.465,488m  e
E=524.006,510m;  301°38'28"  e  122,84m  até  o  vértice  M-0506,  de  coordenadas
N=7.535.529,926m e E=523.901,934m; 283°36'34" e 69,47m até o vértice M-0507, de
coordenadas  N=7.535.546,273m  e E=523.834,412m;  221°03'15"  e  104,85m  até  o
vértice M-0508, de coordenadas N=7.535.467,205m e E=523.765,548m; 191°20'53" e
106,73m  até  o  vértice  M-0509,  de  coordenadas  N=7.535.362,559m  e
E=523.744,546m;  232°19'11"  e  97,31m  até  o  vértice  M-0510,  de  coordenadas
N=7.535.303,077m e E=523.667,532m; 359°42'06" e 3.077,04m até o vértice M-0511,
de coordenadas N=7.538.380,075m e E=523.651,509m; 65°39'41" e 16,75m até o
vértice M-0348, de coordenadas N=7.538.386,978m e E=523.666,770m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

IV - gleba 4: a descrição com área de 167,1307 Ha e perímetro de 6.528,223 m,
tem início no vértice M-0512, de coordenadas N=7.541.237,848m e E=523.859,522m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 149°58'57" e 142,01 m até o
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vértice M-0513, de coordenadas N=7.541.114,886m e E=523.930,564m; 149°58'57" e
142,01m  até  o  vértice  M-0513,  de  coordenadas  N=7.541.114,886m  e
E=523.930,564m;  119°43'19"  e  112,16m  até  o  vértice  M-0514,  de  coordenadas
N=7.541.059,281m e E=524.027,964m; 142°28'39" e 225,20m até o vértice M-0515,
de coordenadas N=7.540.880,670m e E=524.165,130m; 44°51'53" e 108,01m até o
vértice M-0516, de coordenadas N=7.540.957,227m e E=524.241,326m; 58°02'43" e
108,94m  até  o  vértice  M-0517,  de  coordenadas  N=7.541.014,884m  e
E=524.333,759m;  113°00'23"  e  78,83m  até  o  vértice  M-0518,  de  coordenadas
N=7.540.984,076m e E=524.406,315m; 154°40'34" e 46,31m até o vértice M-0519, de
coordenadas  N=7.540.942,220m  e E=524.426,122m;  151°53'02"  e  124,18m  até  o
vértice M-0520, de coordenadas N=7.540.832,696m e E=524.484,642m; 220°39'14" e
159,90m  até  o  vértice  M-0521,  de  coordenadas  N=7.540.711,388m  e
E=524.380,471m;  175°47'47"  e  101,82m  até  o  vértice  M-0522,  de  coordenadas
N=7.540.609,843m e E=524.387,934m; 142°17'26" e 61,41m até o vértice M-0523, de
coordenadas  N=7.540.561,258m  e E=524.425,497m;  196°48'23"  e  122,77m  até  o
vértice M-0524, de coordenadas N=7.540.443,727m e E=524.389,998m; 170°02'28" e
85,94m  até  o  vértice  M-0525,  de  coordenadas  N=7.540.359,086m  e
E=524.404,860m;  88°29'32"  e  163,03m  até  o  vértice  M-0526,  de  coordenadas
N=7.540.363,376m e E=524.567,830m; 102°45'53" e 292,93m até o vértice M-0527,
de coordenadas N=7.540.298,653m e E=524.853,525m; 94°59'00" e 214,19m até o
vértice M-0528, de coordenadas N=7.540.280,047m e E=525.066,902m; 169°18'09" e
138,71m  até  o  vértice  M-0529,  de  coordenadas  N=7.540.143,746m  e
E=525.092,650m;  150°51'41"  e  121,54m  até  o  vértice  M-0530,  de  coordenadas
N=7.540.037,589m e E=525.151,830m; 98°50'48" e 172,24m até o vértice M-0531, de
coordenadas  N=7.540.011,101m  e  E=525.322,017m;  169°42'38"  e  155,52m  até  o
vértice M-0532, de coordenadas N=7.539.858,081m e E=525.349,796m; 240°31'47" e
174,40m  até  o  vértice  M-0533,  de  coordenadas  N=7.539.772,282m  e
E=525.197,963m;  281°02'12"  e  173,55m  até  o  vértice  M-0534,  de  coordenadas
N=7.539.805,506m e E=525.027,622m; 218°21'15" e 95,94m até o vértice M-0535, de
coordenadas  N=7.539.730,271m  e E=524.968,090m;  267°18'59"  e  219,59m  até  o
vértice M-0536, de coordenadas N=7.539.719,989m e E=524.748,738m; 264°18'39" e
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213,33m  até  o  vértice  M-0537,  de  coordenadas  N=7.539.698,841m  e
E=524.536,454m;  246°42'20"  e  301,10m  até  o  vértice  M-0538,  de  coordenadas
N=7.539.579,769m e E=524.259,896m; 247°53'06" e 480,67m até o vértice M-0539,
de coordenadas N=7.539.398,812m e E=523.814,588m; 274°45'45" e 144,25m até o
vértice M-0540, de coordenadas N=7.539.410,789m e E=523.670,832m; 235°11'26" e
29,96m  até  o  vértice  M-0541,  de  coordenadas  N=7.539.393,685m  e
E=523.646,230m;  359°42'06"  e  1.169,42m  até  o  vértice  M-0542,  de  coordenadas
N=7.540.563,092m e E=523.640,141m; 1°19'35" e 543,16m até o vértice M-0543, de
coordenadas  N=7.541.106,110m  e  E=523.652,715m;  28°22'54"  e  14,94m  até  o
vértice M-0544, de coordenadas N=7.541.119,257m e E=523.659,817m; 59°17'48" e
232,26m  até  o  vértice  M-0512,  de  coordenadas  N=7.541.237,848m  e
E=523.859,522m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

V - gleba 5: a descrição com área de 27,6971 Ha e perímetro de 3.195,069 m, tem
início  no  vértice  M-0513,  de  coordenadas  N=7.535.147,434m  e  E=523.797,120m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 142°07'06" e 63,85 m até o
vértice M-0514, de coordenadas N=7.535.097,035m e E=523.836,329m; 142°07'06" e
63,85m  até  o  vértice  M-0514,  de  coordenadas  N=7.535.097,035m  e
E=523.836,329m;  150°30'08"  e  57,97m  até  o  vértice  M-0515,  de  coordenadas
N=7.535.046,579m e E=523.864,873m; 219°43'03" e 73,61m até o vértice M-0516, de
coordenadas  N=7.534.989,958m  e  E=523.817,836m;  217°15'00"  e  71,58m  até  o
vértice M-0517, de coordenadas N=7.534.932,984m e E=523.774,512m; 198°43'09" e
115,10m  até  o  vértice  M-0518,  de  coordenadas  N=7.534.823,971m  e
E=523.737,572m;  89°54'23"  e  50,26m  até  o  vértice  M-0519,  de  coordenadas
N=7.534.824,053m e E=523.787,832m; 73°07'39" e 74,58m até o vértice M-0520, de
coordenadas  N=7.534.845,698m  e  E=523.859,199m;  97°07'01"  e  78,85m  até  o
vértice M-0521, de coordenadas N=7.534.835,930m e E=523.937,440m; 101°36'54" e
100,64m  até  o  vértice  M-0522,  de  coordenadas  N=7.534.815,667m  e
E=524.036,019m;  44°48'37"  e  58,70m  até  o  vértice  M-0523,  de  coordenadas
N=7.534.857,315m e E=524.077,392m; 52°33'43" e 155,61m até o vértice M-0524, de
coordenadas  N=7.534.951,912m  e  E=524.200,949m;  94°40'08"  e  51,67m  até  o
vértice M-0525, de coordenadas N=7.534.947,706m e E=524.252,452m; 104°58'36" e
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92,52m  até  o  vértice  M-0526,  de  coordenadas  N=7.534.923,797m  e
E=524.341,828m;  168°59'40"  e  45,49m  até  o  vértice  M-0527,  de  coordenadas
N=7.534.879,142m e E=524.350,513m; 201°25'41" e 112,08m até o vértice M-0528,
de coordenadas N=7.534.774,807m e E=524.309,565m; 250°10'08" e 76,05m até o
vértice M-0529, de coordenadas N=7.534.749,007m e E=524.238,027m; 276°11'23" e
101,86m  até  o  vértice  M-0530,  de  coordenadas  N=7.534.759,991m  e
E=524.136,757m;  179°01'44"  e  147,98m  até  o  vértice  M-0531,  de  coordenadas
N=7.534.612,030m e E=524.139,265m; 142°40'24" e 56,31m até o vértice M-0532, de
coordenadas  N=7.534.567,249m  e  E=524.173,412m;  161°44'38"  e  70,05m  até  o
vértice M-0533, de coordenadas N=7.534.500,724m e E=524.195,356m; 154°05'04" e
98,23m  até  o  vértice  M-0534,  de  coordenadas  N=7.534.412,368m  e
E=524.238,289m;  222°32'58"  e  52,81m  até  o  vértice  M-0535,  de  coordenadas
N=7.534.373,461m e E=524.202,576m; 287°57'25" e 158,23m até o vértice M-0536,
de coordenadas N=7.534.422,242m e E=524.052,057m; 318°51'26" e 66,73m até o
vértice M-0537, de coordenadas N=7.534.472,499m e E=524.008,150m; 254°12'01" e
159,63m  até  o  vértice  M-0538,  de  coordenadas  N=7.534.429,034m  e
E=523.854,546m;  241°57'31"  e  107,52m  até  o  vértice  M-0539,  de  coordenadas
N=7.534.378,489m e E=523.759,650m; 277°14'33" e 88,06m até o vértice M-0540, de
coordenadas  N=7.534.389,591m  e E=523.672,289m;  359°42'06"  e  617,01m  até  o
vértice M-0541, de coordenadas N=7.535.006,590m e E=523.669,076m; 81°08'43" e
6,51m até o vértice M-0542, de coordenadas N=7.535.007,592m e E=523.675,508m;
38°14'08"  e  93,65m  até  o  vértice  M-0543,  de  coordenadas  N=7.535.081,152m  e
E=523.733,468m;  43°50'28"  e  91,90m  até  o  vértice  M-0513,  de  coordenadas
N=7.535.147,434m  e  E=523.797,120m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

VI - gleba 6: a descrição com área de 10,1263 Ha e perímetro de 4.379,862 m, tem
início  no  vértice  M-0514,  de  coordenadas  N=7.534.165,122m  e  E=524.954,985m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 93°52'41" e 759,67 m até o
vértice M-0515, de coordenadas N=7.534.113,745m e E=525.712,912m; 93°52'41" e
759,67m  até  o  vértice  M-0515,  de  coordenadas  N=7.534.113,745m  e
E=525.712,912m;  111°48'04"  e  1.131,59m  até  o  vértice  M-0516,  de  coordenadas



419
____________________________________________________________________________

N=7.533.693,491m e E=526.763,566m; 288°36'13" e 77,70m até o vértice M-0517, de
coordenadas  N=7.533.718,278m  e E=526.689,928m;  290°19'17"  e  150,32m  até  o
vértice M-0518, de coordenadas N=7.533.770,483m e E=526.548,961m; 288°01'30" e
114,87m  até  o  vértice  M-0519,  de  coordenadas  N=7.533.806,029m  e
E=526.439,724m;  285°56'17"  e  143,06m  até  o  vértice  M-0520,  de  coordenadas
N=7.533.845,312m e E=526.302,168m; 292°22'00" e 120,89m até o vértice M-0521,
de coordenadas N=7.533.891,314m e E=526.190,373m; 296°13'43" e 117,28m até o
vértice M-0522, de coordenadas N=7.533.943,147m e E=526.085,167m; 292°38'50" e
118,66m  até  o  vértice  M-0523,  de  coordenadas  N=7.533.988,837m  e
E=525.975,659m;  271°51'45"  e  119,66m  até  o  vértice  M-0524,  de  coordenadas
N=7.533.992,726m e E=525.856,067m; 273°03'42" e 112,88m até o vértice M-0525,
de coordenadas N=7.533.998,756m e E=525.743,344m; 291°01'52" e 117,02m até o
vértice M-0526, de coordenadas N=7.534.040,753m e E=525.634,115m; 281°27'35" e
121,70m  até  o  vértice  M-0527,  de  coordenadas  N=7.534.064,932m  e
E=525.514,841m;  279°57'13"  e  147,24m  até  o  vértice  M-0528,  de  coordenadas
N=7.534.090,383m e E=525.369,818m; 269°26'55" e 109,31m até o vértice M-0529,
de coordenadas N=7.534.089,331m e E=525.260,517m; 263°49'45" e 121,18m até o
vértice M-0530, de coordenadas N=7.534.076,305m e E=525.140,038m; 260°08'55" e
192,30m  até  o  vértice  M-0531,  de  coordenadas  N=7.534.043,403m  e
E=524.950,572m;  249°23'01"  e  154,78m  até  o  vértice  M-0532,  de  coordenadas
N=7.533.988,904m e E=524.805,706m; 242°59'58" e 112,37m até o vértice M-0533,
de coordenadas N=7.533.937,890m e E=524.705,588m; 47°39'45" e 337,39m até o
vértice M-0514, de coordenadas N=7.534.165,122m e E=524.954,985m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

VII - gleba 7: a descrição com área de 124,7880 Ha e perímetro de 9.220,773 m,
tem início no vértice M-0534, de coordenadas N=7.547.819,340m e E=516.929,294m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 164°02'06" e 57,27 m até o
vértice M-0535, de coordenadas N=7.547.764,279m e E=516.945,046m; 164°02'06" e
57,27m  até  o  vértice  M-0535,  de  coordenadas  N=7.547.764,279m  e
E=516.945,046m;  128°00'44"  e  62,66m  até  o  vértice  M-0536,  de  coordenadas
N=7.547.725,690m e E=516.994,416m; 83°50'16" e 79,88m até o vértice M-0537, de
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coordenadas  N=7.547.734,265m  e  E=517.073,839m;  57°42'47"  e  124,42m  até  o
vértice M-0538, de coordenadas N=7.547.800,724m e E=517.179,019m; 74°45'45" e
48,95m  até  o  vértice  M-0539,  de  coordenadas  N=7.547.813,588m  e
E=517.226,244m;  119°42'54"  e  51,90m  até  o  vértice  M-0540,  de  coordenadas
N=7.547.787,861m e E=517.271,321m; 134°57'45" e 45,51m até o vértice M-0541, de
coordenadas  N=7.547.755,704m  e  E=517.303,520m;  90°00'00"  e  47,22m  até  o
vértice M-0542, de coordenadas N=7.547.755,704m e E=517.350,744m; 53°42'28" e
90,55m  até  o  vértice  M-0543,  de  coordenadas  N=7.547.809,300m  e
E=517.423,727m;  99°51'15"  e  50,11m  até  o  vértice  M-0544,  de  coordenadas
N=7.547.800,724m e E=517.473,098m; 98°47'45" e 154,22m até o vértice M-0545, de
coordenadas  N=7.547.777,142m  e  E=517.625,502m;  70°08'15"  e  107,27m  até  o
vértice M-0546, de coordenadas N=7.547.813,588m e E=517.726,390m; 87°04'07" e
83,83m  até  o  vértice  M-0547,  de  coordenadas  N=7.547.817,875m  e
E=517.810,106m;  134°57'51"  e  39,44m  até  o  vértice  M-0548,  de  coordenadas
N=7.547.790,005m e E=517.838,011m; 171°51'35" e 136,44m até o vértice M-0549,
de coordenadas N=7.547.654,943m e E=517.857,330m; 127°18'50" e 102,56m até o
vértice M-0550, de coordenadas N=7.547.592,772m e E=517.938,900m; 133°24'57" e
112,29m  até  o  vértice  M-0551,  de  coordenadas  N=7.547.515,593m  e
E=518.020,468m;  119°48'53"  e  301,83m  até  o  vértice  M-0552,  de  coordenadas
N=7.547.365,523m e E=518.282,348m; 118°04'59" e 355,22m até o vértice M-0553,
de coordenadas N=7.547.198,304m e E=518.595,744m; 112°38'45" e 183,74m até o
vértice M-0554, de coordenadas N=7.547.127,556m e E=518.765,322m; 110°12'04" e
130,37m  até  o  vértice  M-0555,  de  coordenadas  N=7.547.082,536m  e
E=518.887,675m;  138°19'52"  e  51,66m  até  o  vértice  M-0556,  de  coordenadas
N=7.547.043,946m e E=518.922,020m; 180°00'00" e 124,34m até o vértice M-0557,
de coordenadas N=7.546.919,603m e E=518.922,020m; 93°21'45" e 109,66m até o
vértice M-0558, de coordenadas N=7.546.913,171m e E=519.031,494m; 105°48'00" e
133,85m  até  o  vértice  M-0559,  de  coordenadas  N=7.546.876,726m  e
E=519.160,288m;  38°27'11"  e  79,39m  até  o  vértice  M-0560,  de  coordenadas
N=7.546.938,897m e E=519.209,657m; 56°33'25" e 159,49m até o vértice M-0561, de
coordenadas  N=7.547.026,795m  e  E=519.342,744m;  55°26'27"  e  75,59m  até  o
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vértice M-0562, de coordenadas N=7.547.069,673m e E=519.404,994m; 32°02'16" e
182,09m  até  o  vértice  M-0563,  de  coordenadas  N=7.547.224,030m  e
E=519.501,589m;  66°49'39"  e  81,72m  até  o  vértice  M-0564,  de  coordenadas
N=7.547.256,188m e E=519.576,719m; 85°55'11" e 90,38m até o vértice M-0565, de
coordenadas  N=7.547.262,619m  e  E=519.666,873m;  107°13'14"  e  65,17m  até  o
vértice M-0566, de coordenadas N=7.547.243,325m e E=519.729,123m; 163°28'33" e
120,75m  até  o  vértice  M-0567,  de  coordenadas  N=7.547.127,557m  e
E=519.763,468m;  143°56'18"  e  58,34m  até  o  vértice  M-0568,  de  coordenadas
N=7.547.080,392m e E=519.797,813m; 78°42'14" e 76,61m até o vértice M-0569, de
coordenadas  N=7.547.095,399m  e  E=519.872,943m;  59°12'57"  e  142,42m  até  o
vértice M-0570, de coordenadas N=7.547.168,290m e E=519.995,296m; 85°55'13" e
60,26m  até  o  vértice  M-0571,  de  coordenadas  N=7.547.172,577m  e
E=520.055,399m;  118°02'31"  e  72,96m  até  o  vértice  M-0572,  de  coordenadas
N=7.547.138,276m e E=520.119,796m; 139°08'58" e 37,18m até o vértice M-0573, de
coordenadas  N=7.547.110,149m  e  E=520.144,118m;  251°51'06"  e  52,29m  até  o
vértice M-0574, de coordenadas N=7.547.093,863m e E=520.094,432m; 297°54'16" e
73,58m  até  o  vértice  M-0575,  de  coordenadas  N=7.547.128,299m  e
E=520.029,406m;  265°59'51"  e  56,41m  até  o  vértice  M-0576,  de  coordenadas
N=7.547.124,362m e E=519.973,130m; 239°33'43" e 144,66m até o vértice M-0577,
de coordenadas N=7.547.051,077m e E=519.848,409m; 258°03'43" e 75,62m até o
vértice M-0578, de coordenadas N=7.547.035,434m e E=519.774,423m; 324°46'52" e
54,53m  até  o  vértice  M-0579,  de  coordenadas  N=7.547.079,984m  e
E=519.742,974m;  341°56'49"  e  125,63m  até  o  vértice  M-0580,  de  coordenadas
N=7.547.199,429m e E=519.704,042m; 286°21'23" e 69,95m até o vértice M-0581, de
coordenadas  N=7.547.219,128m  e  E=519.636,921m;  265°05'20"  e  79,69m  até  o
vértice M-0582, de coordenadas N=7.547.212,307m e E=519.557,527m; 248°06'17" e
77,26m  até  o  vértice  M-0583,  de  coordenadas  N=7.547.183,495m  e
E=519.485,840m;  218°51'52"  e  32,67m  até  o  vértice  M-0584,  de  coordenadas
N=7.547.158,056m e E=519.465,339m; 132°13'14" e 25,39m até o vértice M-0585, de
coordenadas  N=7.547.140,996m  e  E=519.484,140m;  205°19'03"  e  91,54m  até  o
vértice M-0586, de coordenadas N=7.547.058,252m e E=519.444,997m; 139°07'06" e



422
____________________________________________________________________________

266,71m  até  o  vértice  M-0587,  de  coordenadas  N=7.546.856,600m  e
E=519.619,561m;  205°04'11"  e  215,92m  até  o  vértice  M-0588,  de  coordenadas
N=7.546.661,024m e E=519.528,072m; 268°04'47" e 414,14m até o vértice M-0589,
de coordenadas N=7.546.647,145m e E=519.114,161m; 178°47'47" e 166,96m até o
vértice M-0590, de coordenadas N=7.546.480,222m e E=519.117,668m; 243°25'10" e
116,72m  até  o  vértice  M-0591,  de  coordenadas  N=7.546.427,993m  e
E=519.013,282m;  276°22'46"  e  181,14m  até  o  vértice  M-0592,  de  coordenadas
N=7.546.448,120m e E=518.833,268m; 319°55'05" e 76,29m até o vértice M-0593, de
coordenadas  N=7.546.506,490m  e E=518.784,148m;  282°20'08"  e  166,44m  até  o
vértice M-0594, de coordenadas N=7.546.542,048m e E=518.621,546m; 256°45'35" e
28,83m  até  o  vértice  M-0595,  de  coordenadas  N=7.546.535,446m  e
E=518.593,486m;  264°25'57"  e  190,04m  até  o  vértice  M-0596,  de  coordenadas
N=7.546.517,009m e E=518.404,346m; 289°38'16" e 60,75m até o vértice M-0597, de
coordenadas  N=7.546.537,427m  e  E=518.347,125m;  306°54'17"  e  99,96m  até  o
vértice M-0598, de coordenadas N=7.546.597,451m e E=518.267,194m; 288°48'22" e
64,27m  até  o  vértice  M-0599,  de  coordenadas  N=7.546.618,171m  e
E=518.206,351m;  341°18'25"  e  103,48m  até  o  vértice  M-0600,  de  coordenadas
N=7.546.716,192m e E=518.173,186m; 66°01'36" e 44,47m até o vértice M-0601, de
coordenadas  N=7.546.734,260m  e E=518.213,819m;  358°34'40"  e  163,40m  até  o
vértice M-0602, de coordenadas N=7.546.897,607m e E=518.209,764m; 333°43'54" e
83,48m  até  o  vértice  M-0603,  de  coordenadas  N=7.546.972,463m  e
E=518.172,819m;  293°52'15"  e  244,93m  até  o  vértice  M-0604,  de  coordenadas
N=7.547.071,579m e E=517.948,841m; 7°31'00" e 79,31m até o vértice M-0605, de
coordenadas  N=7.547.150,212m  e E=517.959,216m;  324°26'12"  e  208,42m  até  o
vértice M-0606, de coordenadas N=7.547.319,753m e E=517.838,000m; 272°14'45" e
326,28m  até  o  vértice  M-0607,  de  coordenadas  N=7.547.332,539m  e
E=517.511,971m;  319°08'22"  e  121,80m  até  o  vértice  M-0608,  de  coordenadas
N=7.547.424,658m e E=517.432,287m; 292°38'50" e 189,78m até o vértice M-0609,
de coordenadas N=7.547.497,735m e E=517.257,138m; 325°20'35" e 76,24m até o
vértice M-0610, de coordenadas N=7.547.560,445m e E=517.213,785m; 259°33'55" e
152,16m  até  o  vértice  M-0611,  de  coordenadas  N=7.547.532,887m  e
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E=517.064,143m;  321°42'12"  e  211,73m  até  o  vértice  M-0612,  de  coordenadas
N=7.547.699,057m e E=516.932,925m; 358°16'15" e 120,34m até o vértice M-0534,
de coordenadas N=7.547.819,340m e E=516.929,294m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

VIII - gleba 8: a descrição com área de 38,7912 Ha e perímetro de 4.207,822 m,
tem início no vértice M-0613, de coordenadas N=7.543.565,399m e E=514.626,086m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 120°11'23" e 157,39 m até o
vértice M-0614, de coordenadas N=7.543.486,253m e E=514.762,128m; 120°11'23" e
157,39m  até  o  vértice  M-0614,  de  coordenadas  N=7.543.486,253m  e
E=514.762,128m;  161°09'31"  e  242,28m  até  o  vértice  M-0615,  de  coordenadas
N=7.543.256,951m e E=514.840,373m; 128°19'41" e 119,73m até o vértice M-0616,
de coordenadas N=7.543.182,699m e E=514.934,297m; 188°26'59" e 235,08m até o
vértice M-0617, de coordenadas N=7.542.950,174m e E=514.899,755m; 178°25'50" e
178,17m  até  o  vértice  M-0618,  de  coordenadas  N=7.542.772,071m  e
E=514.904,635m;  197°02'46"  e  254,68m  até  o  vértice  M-0619,  de  coordenadas
N=7.542.528,581m e E=514.829,978m; 270°01'52" e 292,49m até o vértice M-0620,
de coordenadas N=7.542.528,740m e E=514.537,491m; 255°31'48" e 550,70m até o
vértice M-0621, de coordenadas N=7.542.391,137m e E=514.004,262m; 270°30'05" e
226,88m  até  o  vértice  M-0622,  de  coordenadas  N=7.542.393,122m  e
E=513.777,393m;  289°13'19"  e  12,68m  até  o  vértice  M-0623,  de  coordenadas
N=7.542.397,296m e E=513.765,422m; 49°07'16" e 17,80m até o vértice M-0624, de
coordenadas  N=7.542.408,945m  e  E=513.778,881m;  56°20'37"  e  69,63m  até  o
vértice M-0625, de coordenadas N=7.542.447,534m e E=513.836,838m; 51°52'40" e
76,40m  até  o  vértice  M-0626,  de  coordenadas  N=7.542.494,699m  e
E=513.896,941m;  35°34'17"  e  55,35m  até  o  vértice  M-0627,  de  coordenadas
N=7.542.539,720m e E=513.929,139m; 74°45'49" e 48,95m até o vértice M-0628, de
coordenadas  N=7.542.552,583m  e  E=513.976,364m;  80°08'45"  e  50,11m  até  o
vértice M-0629, de coordenadas N=7.542.561,159m e E=514.025,735m; 90°00'00" e
62,25m  até  o  vértice  M-0630,  de  coordenadas  N=7.542.561,159m  e
E=514.087,985m;  92°29'12"  e  49,42m  até  o  vértice  M-0631,  de  coordenadas
N=7.542.559,015m e E=514.137,355m; 108°24'49" e 67,87m até o vértice M-0632, de
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coordenadas  N=7.542.537,576m  e  E=514.201,752m;  104°39'30"  e  93,19m  até  o
vértice M-0633, de coordenadas N=7.542.513,994m e E=514.291,907m; 82°39'26" e
67,09m  até  o  vértice  M-0634,  de  coordenadas  N=7.542.522,569m  e
E=514.358,450m;  48°02'55"  e  115,45m  até  o  vértice  M-0635,  de  coordenadas
N=7.542.599,748m e E=514.444,312m; 40°38'13" e 59,33m até o vértice M-0636, de
coordenadas  N=7.542.644,769m  e  E=514.482,950m;  35°15'07"  e  89,26m  até  o
vértice M-0637, de coordenadas N=7.542.717,660m e E=514.534,468m; 29°36'31" e
91,24m  até  o  vértice  M-0638,  de  coordenadas  N=7.542.796,982m  e
E=514.579,545m;  10°53'56"  e  56,76m  até  o  vértice  M-0639,  de  coordenadas
N=7.542.852,722m e E=514.590,278m; 354°16'57" e 86,18m até o vértice M-0640, de
coordenadas  N=7.542.938,476m  e  E=514.581,692m;  329°23'20"  e  54,80m  até  o
vértice M-0641, de coordenadas N=7.542.985,640m e E=514.553,787m; 255°16'29" e
8,18m até o vértice M-0642, de coordenadas N=7.542.983,562m e E=514.545,880m;
34°45'15"  e 152,06m até o  vértice  M-0643,  de  coordenadas N=7.543.108,491m e
E=514.632,560m;  334°21'13"  e  276,64m  até  o  vértice  M-0644,  de  coordenadas
N=7.543.357,875m e E=514.512,826m; 8°44'20" e 208,16m até o vértice M-0645, de
coordenadas  N=7.543.563,617m  e  E=514.544,453m;  88°44'58"  e  81,65m  até  o
vértice M-0613, de coordenadas N=7.543.565,399m e E=514.626,086m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

IX - gleba 9: a descrição com área de 24,7500 Ha e perímetro de 3.668,527 m, tem
início  no  vértice  M-0646,  de  coordenadas  N=7.546.610,218m  e  E=515.628,009m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 163°20'49" e 14,03 m até o
vértice M-0647, de coordenadas N=7.546.596,774m e E=515.632,031m; 163°20'49" e
14,03m  até  o  vértice  M-0647,  de  coordenadas  N=7.546.596,774m  e
E=515.632,031m;  132°06'10"  e  62,02m  até  o  vértice  M-0648,  de  coordenadas
N=7.546.555,193m e E=515.678,045m; 110°57'40" e 111,36m até o vértice M-0649,
de coordenadas N=7.546.515,354m e E=515.782,038m; 108°06'41" e 89,64m até o
vértice M-0650, de coordenadas N=7.546.487,487m e E=515.867,240m; 143°12'35" e
89,49m  até  o  vértice  M-0651,  de  coordenadas  N=7.546.415,824m  e
E=515.920,832m;  236°06'36"  e  86,71m  até  o  vértice  M-0652,  de  coordenadas
N=7.546.367,477m e E=515.848,857m; 256°32'04" e 211,94m até o vértice M-0653,
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de coordenadas N=7.546.318,125m e E=515.642,743m; 239°30'07" e 147,12m até o
vértice M-0654, de coordenadas N=7.546.243,461m e E=515.515,980m; 252°26'38" e
114,11m  até  o  vértice  M-0655,  de  coordenadas  N=7.546.209,043m  e
E=515.407,189m;  286°28'31"  e  116,92m  até  o  vértice  M-0656,  de  coordenadas
N=7.546.242,202m e E=515.295,070m; 280°37'24" e 114,75m até o vértice M-0657,
de coordenadas N=7.546.263,357m e E=515.182,282m; 238°27'49" e 122,38m até o
vértice M-0658, de coordenadas N=7.546.199,348m e E=515.077,977m; 238°58'56" e
206,87m  até  o  vértice  M-0659,  de  coordenadas  N=7.546.092,748m  e
E=514.900,690m;  178°32'46"  e  176,31m  até  o  vértice  M-0660,  de  coordenadas
N=7.545.916,492m e E=514.905,164m; 159°03'05" e 131,85m até o vértice M-0661,
de coordenadas N=7.545.793,361m e E=514.952,303m; 290°04'19" e 8,35m até o
vértice M-0662, de coordenadas N=7.545.796,227m e E=514.944,459m; 273°18'39" e
79,36m  até  o  vértice  M-0663,  de  coordenadas  N=7.545.800,810m  e
E=514.865,235m;  293°10'21"  e  112,67m  até  o  vértice  M-0664,  de  coordenadas
N=7.545.845,145m e E=514.761,656m; 274°20'38" e 90,07m até o vértice M-0665, de
coordenadas  N=7.545.851,967m  e  E=514.671,846m;  273°15'57"  e  75,25m  até  o
vértice M-0666, de coordenadas N=7.545.856,254m e E=514.596,718m; 305°21'39" e
100,02m  até  o  vértice  M-0667,  de  coordenadas  N=7.545.914,138m  e
E=514.515,149m;  336°50'08"  e  44,29m  até  o  vértice  M-0668,  de  coordenadas
N=7.545.954,860m e E=514.497,725m; 30°17'15" e 70,62m até o vértice M-0669, de
coordenadas  N=7.546.015,840m  e  E=514.533,341m;  56°07'38"  e  62,30m  até  o
vértice M-0670, de coordenadas N=7.546.050,564m e E=514.585,069m; 101°29'30" e
92,93m  até  o  vértice  M-0671,  de  coordenadas  N=7.546.032,049m  e
E=514.676,140m;  83°05'49"  e  71,35m  até  o  vértice  M-0672,  de  coordenadas
N=7.546.040,625m e E=514.746,976m; 79°23'37" e 69,88m até o vértice M-0673, de
coordenadas  N=7.546.053,488m  e  E=514.815,666m;  53°52'34"  e  69,09m  até  o
vértice M-0674, de coordenadas N=7.546.094,221m e E=514.871,476m; 42°40'58" e
110,82m  até  o  vértice  M-0675,  de  coordenadas  N=7.546.175,688m  e
E=514.946,606m;  43°18'01"  e  100,16m  até  o  vértice  M-0676,  de  coordenadas
N=7.546.248,579m e E=515.015,296m; 63°59'56" e 102,70m até o vértice M-0677, de
coordenadas  N=7.546.293,600m  e  E=515.107,597m;  63°27'50"  e  119,96m  até  o



426
____________________________________________________________________________

vértice M-0678, de coordenadas N=7.546.347,196m e E=515.214,924m; 66°27'07" e
128,79m  até  o  vértice  M-0679,  de  coordenadas  N=7.546.398,647m  e
E=515.332,985m;  49°50'07"  e  199,43m  até  o  vértice  M-0680,  de  coordenadas
N=7.546.527,279m e E=515.485,390m; 59°49'12" e 164,98m até o vértice M-0646, de
coordenadas N=7.546.610,218m e E=515.628,009m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

X - gleba 10: a descrição com área de 30,3802 Ha e perímetro de 5.032,792 m, tem
início  no  vértice  M-0681,  de  coordenadas  N=7.555.522,868m  e  E=521.693,218m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  91°50'44" e 64,37 m até o
vértice M-0682, de coordenadas N=7.555.520,795m e E=521.757,560m; 91°50'44" e
64,37m  até  o  vértice  M-0682,  de  coordenadas  N=7.555.520,795m  e
E=521.757,560m;  187°41'40"  e  106,63m  até  o  vértice  M-0683,  de  coordenadas
N=7.555.415,127m e E=521.743,284m; 133°21'38" e 236,12m até o vértice M-0684,
de coordenadas N=7.555.253,011m e E=521.914,954m; 224°57'43" e 109,12m até o
vértice M-0685, de coordenadas N=7.555.175,799m e E=521.837,844m; 286°34'22" e
268,10m  até  o  vértice  M-0686,  de  coordenadas  N=7.555.252,271m  e
E=521.580,876m;  350°22'36"  e  90,05m  até  o  vértice  M-0687,  de  coordenadas
N=7.555.341,053m e E=521.565,823m; 314°20'26" e 186,81m até o vértice M-0688,
de coordenadas N=7.555.471,617m e E=521.432,218m; 224°11'44" e 191,22m até o
vértice M-0689, de coordenadas N=7.555.334,520m e E=521.298,917m; 228°28'42" e
184,14m  até  o  vértice  M-0690,  de  coordenadas  N=7.555.212,451m  e
E=521.161,047m;  192°15'04"  e  48,07m  até  o  vértice  M-0691,  de  coordenadas
N=7.555.165,480m e E=521.150,848m; 162°41'46" e 61,45m até o vértice M-0692, de
coordenadas  N=7.555.106,806m  e E=521.169,127m;  217°22'24"  e  134,99m  até  o
vértice M-0693, de coordenadas N=7.554.999,527m e E=521.087,186m; 143°29'49" e
91,96m  até  o  vértice  M-0694,  de  coordenadas  N=7.554.925,604m  e
E=521.141,892m;  61°38'11"  e  52,08m  até  o  vértice  M-0695,  de  coordenadas
N=7.554.950,347m e E=521.187,722m; 63°41'05" e 93,22m até o vértice M-0696, de
coordenadas  N=7.554.991,672m  e  E=521.271,281m;  142°43'43"  e  94,05m  até  o
vértice M-0697, de coordenadas N=7.554.916,830m e E=521.328,236m; 226°32'23" e
127,98m  até  o  vértice  M-0698,  de  coordenadas  N=7.554.828,796m  e
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E=521.235,339m;  241°22'59"  e  113,43m  até  o  vértice  M-0699,  de  coordenadas
N=7.554.774,469m e E=521.135,766m; 239°25'29" e 124,12m até o vértice M-0700,
de coordenadas N=7.554.711,335m e E=521.028,907m; 216°49'47" e 176,95m até o
vértice M-0701, de coordenadas N=7.554.569,701m e E=520.922,837m; 231°54'04" e
26,67m  até  o  vértice  M-0702,  de  coordenadas  N=7.554.553,243m  e
E=520.901,846m;  357°58'18"  e  19,91m  até  o  vértice  M-0703,  de  coordenadas
N=7.554.573,143m e E=520.901,141m; 313°24'55" e 56,15m até o vértice M-0704, de
coordenadas  N=7.554.611,732m  e  E=520.860,356m;  273°37'43"  e  135,50m  até  o
vértice M-0705, de coordenadas N=7.554.620,308m e E=520.725,124m; 294°52'37" e
66,25m  até  o  vértice  M-0706,  de  coordenadas  N=7.554.648,178m  e
E=520.665,020m;  353°59'01"  e  40,96m  até  o  vértice  M-0707,  de  coordenadas
N=7.554.688,911m e E=520.660,727m; 42°59'26" e 85,00m até o vértice M-0708, de
coordenadas  N=7.554.751,083m  e  E=520.718,684m;  55°15'03"  e  84,78m  até  o
vértice M-0709, de coordenadas N=7.554.799,404m e E=520.788,341m; 20°05'42" e
36,37m  até  o  vértice  M-0710,  de  coordenadas  N=7.554.833,563m  e
E=520.800,838m;  316°39'55"  e  46,96m  até  o  vértice  M-0711,  de  coordenadas
N=7.554.867,722m e E=520.768,610m; 268°47'52" e 156,58m até o vértice M-0712,
de coordenadas N=7.554.864,437m e E=520.612,069m; 335°26'09" e 33,22m até o
vértice M-0713, de coordenadas N=7.554.894,655m e E=520.598,257m; 24°43'44" e
36,16m  até  o  vértice  M-0714,  de  coordenadas  N=7.554.927,500m  e
E=520.613,384m;  48°05'14"  e  95,35m  até  o  vértice  M-0715,  de  coordenadas
N=7.554.991,193m e E=520.684,339m; 59°19'54" e 79,86m até o vértice M-0716, de
coordenadas  N=7.555.031,927m  e  E=520.753,029m;  80°19'26"  e  89,28m  até  o
vértice M-0717, de coordenadas N=7.555.046,933m e E=520.841,037m; 100°09'44" e
85,05m  até  o  vértice  M-0718,  de  coordenadas  N=7.555.031,927m  e
E=520.924,753m;  101°01'39"  e  89,66m  até  o  vértice  M-0719,  de  coordenadas
N=7.555.014,776m e E=521.012,762m; 36°25'06" e 50,62m até o vértice M-0720, de
coordenadas  N=7.555.055,509m  e  E=521.042,813m;  323°48'28"  e  69,07m  até  o
vértice M-0721, de coordenadas N=7.555.111,249m e E=521.002,029m; 8°45'25" e
56,40m  até  o  vértice  M-0722,  de  coordenadas  N=7.555.166,989m  e
E=521.010,615m;  75°20'27"  e  93,19m  até  o  vértice  M-0723,  de  coordenadas



428
____________________________________________________________________________

N=7.555.190,572m e E=521.100,770m; 29°36'33" e 91,24m até o vértice M-0724, de
coordenadas  N=7.555.269,893m  e  E=521.145,848m;  28°19'51"  e  94,99m  até  o
vértice M-0725, de coordenadas N=7.555.353,504m e E=521.190,925m; 79°03'34" e
135,55m  até  o  vértice  M-0726,  de  coordenadas  N=7.555.379,230m  e
E=521.324,011m;  33°29'56"  e  151,68m  até  o  vértice  M-0727,  de  coordenadas
N=7.555.505,717m e E=521.407,727m; 74°04'26" e 46,88m até o vértice M-0728, de
coordenadas  N=7.555.518,580m  e  E=521.452,805m;  120°35'45"  e  66,68m  até  o
vértice M-0729, de coordenadas N=7.555.484,640m e E=521.510,204m; 142°09'18" e
123,18m  até  o  vértice  M-0730,  de  coordenadas  N=7.555.387,368m  e
E=521.585,778m;  108°47'25"  e  51,16m  até  o  vértice  M-0731,  de  coordenadas
N=7.555.370,890m e E=521.634,208m; 9°28'30" e 35,57m até o vértice M-0732, de
coordenadas  N=7.555.405,972m  e  E=521.640,063m;  357°20'31"  e  80,35m  até  o
vértice M-0733, de coordenadas N=7.555.486,234m e E=521.636,337m; 57°13'00" e
67,66m  até  o  vértice  M-0681,  de  coordenadas  N=7.555.522,868m  e
E=521.693,218m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XI - gleba 11: a descrição com área de 81,1578 Ha e perímetro de 7.289,743 m, tem
início  no  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e  E=530.723,345m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  96°57'34" e 95,46 m até o
vértice M-0735, de coordenadas N=7.561.037,617m e E=530.818,099m; 96°57'34" e
95,46m  até  o  vértice  M-0735,  de  coordenadas  N=7.561.037,617m  e
E=530.818,099m;  110°47'06"  e  161,23m  até  o  vértice  M-0736,  de  coordenadas
N=7.560.980,404m e E=530.968,833m; 171°36'31" e 66,87m até o vértice M-0737, de
coordenadas  N=7.560.914,249m  e  E=530.978,591m;  229°38'54"  e  55,10m  até  o
vértice M-0738, de coordenadas N=7.560.878,572m e E=530.936,600m; 153°58'52" e
46,10m  até  o  vértice  M-0739,  de  coordenadas  N=7.560.837,143m  e
E=530.956,823m;  186°26'23"  e  83,12m  até  o  vértice  M-0740,  de  coordenadas
N=7.560.754,544m e E=530.947,501m; 115°19'29" e 69,05m até o vértice M-0741, de
coordenadas  N=7.560.725,009m  e  E=531.009,912m;  177°08'56"  e  91,93m  até  o
vértice M-0742, de coordenadas N=7.560.633,190m e E=531.014,485m; 231°49'25" e
48,61m  até  o  vértice  M-0743,  de  coordenadas  N=7.560.603,143m  e
E=530.976,270m;  186°30'17"  e  59,62m  até  o  vértice  M-0744,  de  coordenadas
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N=7.560.543,903m e E=530.969,516m; 132°00'31" e 71,60m até o vértice M-0745, de
coordenadas  N=7.560.495,986m  e E=531.022,717m;  157°24'50"  e  101,37m  até  o
vértice M-0746, de coordenadas N=7.560.402,394m e E=531.061,649m; 268°22'42" e
87,96m  até  o  vértice  M-0747,  de  coordenadas  N=7.560.399,905m  e
E=530.973,722m;  278°01'09"  e  165,06m  até  o  vértice  M-0748,  de  coordenadas
N=7.560.422,932m e E=530.810,272m; 182°37'51" e 61,46m até o vértice M-0749, de
coordenadas  N=7.560.361,539m  e  E=530.807,451m;  106°14'59"  e  80,40m  até  o
vértice M-0750, de coordenadas N=7.560.339,041m e E=530.884,641m; 193°36'48" e
100,01m  até  o  vértice  M-0751,  de  coordenadas  N=7.560.241,841m  e
E=530.861,102m;  152°23'03"  e  103,88m  até  o  vértice  M-0752,  de  coordenadas
N=7.560.149,796m e E=530.909,254m; 89°00'09" e 60,47m até o vértice M-0753, de
coordenadas  N=7.560.150,849m  e  E=530.969,716m;  170°13'18"  e  88,00m  até  o
vértice M-0754, de coordenadas N=7.560.064,130m e E=530.984,661m; 208°49'33" e
43,28m  até  o  vértice  M-0755,  de  coordenadas  N=7.560.026,212m  e
E=530.963,794m;  227°27'54"  e  86,21m  até  o  vértice  M-0756,  de  coordenadas
N=7.559.967,932m e E=530.900,270m; 220°31'11" e 95,49m até o vértice M-0757, de
coordenadas  N=7.559.895,346m  e  E=530.838,233m;  301°35'19"  e  55,67m  até  o
vértice M-0758, de coordenadas N=7.559.924,506m e E=530.790,812m; 311°29'16" e
171,69m  até  o  vértice  M-0759,  de  coordenadas  N=7.560.038,246m  e
E=530.662,198m;  230°43'42"  e  205,13m  até  o  vértice  M-0760,  de  coordenadas
N=7.559.908,398m e E=530.503,395m; 131°59'31" e 106,97m até o vértice M-0761,
de coordenadas N=7.559.836,829m e E=530.582,903m; 254°58'36" e 98,71m até o
vértice M-0762, de coordenadas N=7.559.811,241m e E=530.487,564m; 145°32'46" e
154,63m  até  o  vértice  M-0763,  de  coordenadas  N=7.559.683,738m  e
E=530.575,044m;  95°29'42"  e  145,87m  até  o  vértice  M-0764,  de  coordenadas
N=7.559.669,770m e E=530.720,240m; 117°11'03" e 121,16m até o vértice M-0765,
de coordenadas N=7.559.614,417m e E=530.828,018m; 104°37'22" e 127,31m até o
vértice M-0766, de coordenadas N=7.559.582,277m e E=530.951,205m; 46°45'18" e
62,83m  até  o  vértice  M-0767,  de  coordenadas  N=7.559.625,320m  e
E=530.996,970m;  135°04'13"  e  57,02m  até  o  vértice  M-0768,  de  coordenadas
N=7.559.584,949m e E=531.037,241m; 177°24'10" e 81,91m até o vértice M-0769, de
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coordenadas  N=7.559.503,125m  e  E=531.040,953m;  135°11'39"  e  74,34m  até  o
vértice M-0770, de coordenadas N=7.559.450,378m e E=531.093,343m; 132°36'09" e
53,88m  até  o  vértice  M-0771,  de  coordenadas  N=7.559.413,905m  e
E=531.133,004m;  174°11'23"  e  75,65m  até  o  vértice  M-0772,  de  coordenadas
N=7.559.338,645m e E=531.140,662m; 180°48'29" e 97,13m até o vértice M-0773, de
coordenadas  N=7.559.241,524m  e  E=531.139,293m;  154°57'19"  e  89,14m  até  o
vértice M-0774, de coordenadas N=7.559.160,768m e E=531.177,027m; 192°54'35" e
93,98m  até  o  vértice  M-0775,  de  coordenadas  N=7.559.069,162m  e
E=531.156,030m;  174°23'46"  e  37,40m  até  o  vértice  M-0776,  de  coordenadas
N=7.559.031,937m e E=531.159,683m; 203°29'18" e 125,31m até o vértice M-0777,
de coordenadas N=7.558.917,014m e E=531.109,741m; 242°06'31" e 43,10m até o
vértice M-0778, de coordenadas N=7.558.896,853m e E=531.071,649m; 299°58'02" e
63,81m  até  o  vértice  M-0779,  de  coordenadas  N=7.558.928,726m  e
E=531.016,369m;  328°19'30"  e  105,98m  até  o  vértice  M-0780,  de  coordenadas
N=7.559.018,917m e E=530.960,720m; 13°41'38" e 94,16m até o vértice M-0781, de
coordenadas  N=7.559.110,397m  e  E=530.983,010m;  35°34'19"  e  54,18m  até  o
vértice M-0782, de coordenadas N=7.559.154,468m e E=531.014,529m; 336°09'16" e
152,81m  até  o  vértice  M-0783,  de  coordenadas  N=7.559.294,236m  e
E=530.952,751m;  326°32'32"  e  75,46m  até  o  vértice  M-0784,  de  coordenadas
N=7.559.357,195m e E=530.911,146m; 280°06'44" e 143,43m até o vértice M-0785,
de coordenadas N=7.559.382,379m e E=530.769,940m; 285°27'11" e 146,50m até o
vértice M-0786, de coordenadas N=7.559.421,414m e E=530.628,734m; 292°06'36" e
80,29m  até  o  vértice  M-0787,  de  coordenadas  N=7.559.451,634m  e
E=530.554,349m;  279°16'20"  e  132,85m  até  o  vértice  M-0788,  de  coordenadas
N=7.559.473,040m e E=530.423,230m; 287°45'46" e 140,33m até o vértice M-0789,
de coordenadas N=7.559.515,852m e E=530.289,588m; 297°52'03" e 121,22m até o
vértice M-0790, de coordenadas N=7.559.572,515m e E=530.182,424m; 327°20'53" e
112,16m  até  o  vértice  M-0791,  de  coordenadas  N=7.559.666,954m  e
E=530.121,907m;  358°39'01"  e  107,06m  até  o  vértice  M-0792,  de  coordenadas
N=7.559.773,983m e E=530.119,385m; 37°26'25" e 215,68m até o vértice M-0793, de
coordenadas  N=7.559.945,232m  e  E=530.250,504m;  17°53'59"  e  123,06m  até  o
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vértice M-0794, de coordenadas N=7.560.062,336m e E=530.288,327m; 37°25'00" e
141,10m  até  o  vértice  M-0795,  de  coordenadas  N=7.560.174,402m  e
E=530.374,060m;  50°49'41"  e  123,60m  até  o  vértice  M-0796,  de  coordenadas
N=7.560.252,471m e E=530.469,878m; 76°07'33" e 120,78m até o vértice M-0797, de
coordenadas  N=7.560.281,432m  e  E=530.587,130m;  25°40'07"  e  104,78m  até  o
vértice M-0798, de coordenadas N=7.560.375,871m e E=530.632,516m; 41°45'56" e
124,93m  até  o  vértice  M-0799,  de  coordenadas  N=7.560.469,050m  e
E=530.715,727m;  331°31'37"  e  103,14m  até  o  vértice  M-0800,  de  coordenadas
N=7.560.559,711m e E=530.666,557m; 329°52'03" e 100,46m até o vértice M-0801,
de coordenadas N=7.560.646,594m e E=530.616,126m; 15°21'06" e 80,96m até o
vértice M-0802, de coordenadas N=7.560.724,663m e E=530.637,559m; 293°50'00" e
71,67m  até  o  vértice  M-0803,  de  coordenadas  N=7.560.753,624m  e
E=530.572,000m;  307°45'34"  e  78,14m  até  o  vértice  M-0804,  de  coordenadas
N=7.560.801,473m e E=530.510,223m; 355°54'32" e 59,36m até o vértice M-0805, de
coordenadas  N=7.560.860,684m  e  E=530.505,988m;  78°45'53"  e  113,25m  até  o
vértice M-0806, de coordenadas N=7.560.882,751m e E=530.617,071m; 32°33'35" e
197,47m  até  o  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e
E=530.723,345m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XII - gleba 12: a descrição com área de 0,1107 Ha e perímetro de 466,737 m, tem
início  no  vértice  M-0807,  de  coordenadas  N=7.533.655,268m  e  E=526.859,124m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°48'04" e 232,97 m até o
vértice M-0808, de coordenadas N=7.533.568,745m e E=527.075,435m; 111°48'04" e
232,97m  até  o  vértice  M-0808,  de  coordenadas  N=7.533.568,745m  e
E=527.075,435m;  287°41'10"  e  132,45m  até  o  vértice  M-0809,  de  coordenadas
N=7.533.608,983m e E=526.949,247m; 297°11'02" e 101,31m até o vértice M-0807,
de coordenadas N=7.533.655,268m e E=526.859,124m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XIII - gleba 13: a descrição com área de 0,0393 Ha e perímetro de 215,338 m, tem
início  no  vértice  M-0808,  de  coordenadas  N=7.533.540,586m  e  E=527.145,833m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°48'04" e 94,90 m até o
vértice M-0809, de coordenadas N=7.533.505,343m e E=527.233,944m; 111°48'04" e
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94,90m  até  o  vértice  M-0809,  de  coordenadas  N=7.533.505,343m  e
E=527.233,944m;  148°07'46"  e  13,97m  até  o  vértice  M-0810,  de  coordenadas
N=7.533.493,481m e E=527.241,319m; 296°15'31" e 106,47m até o vértice M-0808,
de coordenadas N=7.533.540,586m e E=527.145,833m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XIV - gleba 14: a descrição com área de 2,0002 Ha e perímetro de 647,584 m, tem
início  no  vértice  M-0813,  de  coordenadas  N=7.534.165,511m  e  E=523.673,456m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 112°27'33" e 213,58 m até o
vértice M-0814, de coordenadas N=7.534.083,917m e E=523.870,839m; 112°27'33" e
213,58m  até  o  vértice  M-0814,  de  coordenadas  N=7.534.083,917m  e
E=523.870,839m;  238°14'41"  e  230,89m  até  o  vértice  M-0815,  de  coordenadas
N=7.533.962,401m e E=523.674,513m; 359°42'06" e 203,11m até o vértice M-0813,
de coordenadas N=7.534.165,511m e E=523.673,456m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XV - gleba 15: a descrição com área de 0,0956 Ha e perímetro de 196,619 m, tem
início  no  vértice  M-0816,  de  coordenadas  N=7.533.614,764m  e  E=523.676,324m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 144°55'56" e 35,86 m até o
vértice M-0817, de coordenadas N=7.533.585,409m e E=523.696,930m; 144°55'56" e
35,86m  até  o  vértice  M-0817,  de  coordenadas  N=7.533.585,409m  e
E=523.696,930m;  197°24'38"  e  67,24m  até  o  vértice  M-0818,  de  coordenadas
N=7.533.521,250m e E=523.676,811m; 359°42'06" e 93,51m até o vértice M-0816, de
coordenadas N=7.533.614,764m e E=523.676,324m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVI - gleba 16: a descrição com área de 0,0243 Ha e perímetro de 272,029 m, tem
início  no  vértice  M-0819,  de  coordenadas  N=7.533.347,223m  e  E=523.982,335m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  236°08'53" e 2,68 m até o
vértice M-0820, de coordenadas N=7.533.345,731m e E=523.980,111m; 236°08'53" e
2,68m até o vértice M-0820, de coordenadas N=7.533.345,731m e E=523.980,111m;
239°25'59" e 109,75m até o vértice M-0821, de coordenadas N=7.533.289,916m e
E=523.885,609m;  249°28'44"  e  23,74m  até  o  vértice  M-0822,  de  coordenadas
N=7.533.281,594m e E=523.863,378m; 61°06'53" e 135,86m até o vértice M-0819, de
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coordenadas N=7.533.347,223m e E=523.982,335m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVII - gleba 17: a descrição com área de 0,0277 Ha e perímetro de 126,838 m, tem
início  no  vértice  M-0823,  de  coordenadas  N=7.533.205,945m  e  E=523.726,256m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 231°30'04" e 60,83 m até o
vértice M-0824, de coordenadas N=7.533.168,079m e E=523.678,650m; 231°30'04" e
60,83m  até  o  vértice  M-0824,  de  coordenadas  N=7.533.168,079m  e
E=523.678,650m;  359°42'06"  e  11,57m  até  o  vértice  M-0825,  de  coordenadas
N=7.533.179,648m e E=523.678,589m; 61°06'53" e 54,44m até o vértice M-0823, de
coordenadas N=7.533.205,945m e E=523.726,256m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVIII - gleba 18: a descrição com área de 6,4133 Ha e perímetro de 1.084,575 m,
tem início no vértice M-0826, de coordenadas N=7.537.523,451m e E=530.050,529m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°29'19" e 187,05 m até o
vértice M-0827, de coordenadas N=7.537.454,930m e E=530.224,580m; 111°29'19" e
187,05m  até  o  vértice  M-0827,  de  coordenadas  N=7.537.454,930m  e
E=530.224,580m;  163°31'13"  e  2,49m  até  o  vértice  M-0828,  de  coordenadas
N=7.537.452,538m e E=530.225,288m; 192°35'54" e 144,51m até o vértice M-0829,
de coordenadas N=7.537.311,510m e E=530.193,769m; 211°32'11" e 137,40m até o
vértice M-0830, de coordenadas N=7.537.194,407m e E=530.121,905m; 215°41'02" e
120,01m  até  o  vértice  M-0831,  de  coordenadas  N=7.537.096,927m  e
E=530.051,901m;  304°07'03"  e  66,93m  até  o  vértice  M-0832,  de  coordenadas
N=7.537.134,468m e E=529.996,489m; 347°20'23" e 114,40m até o vértice M-0833,
de coordenadas N=7.537.246,089m e E=529.971,415m; 24°07'04" e 145,78m até o
vértice M-0834, de coordenadas N=7.537.379,148m e E=530.030,985m; 331°55'26" e
66,31m  até  o  vértice  M-0835,  de  coordenadas  N=7.537.437,653m  e
E=529.999,777m;  30°36'19"  e  99,69m  até  o  vértice  M-0826,  de  coordenadas
N=7.537.523,451m  e  E=530.050,529m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XIX - gleba 19: a descrição com área de 0,3987 Ha e perímetro de 258,281 m, tem
início  no  vértice  M-0836,  de  coordenadas  N=7.537.730,212m  e  E=530.284,597m;
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deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  95°15'51" e 43,14 m até o
vértice M-0837, de coordenadas N=7.537.726,254m e E=530.327,553m; 95°15'51" e
43,14m  até  o  vértice  M-0837,  de  coordenadas  N=7.537.726,254m  e
E=530.327,553m;  130°57'08"  e  50,12m  até  o  vértice  M-0838,  de  coordenadas
N=7.537.693,402m e E=530.365,408m; 217°38'56" e 62,66m até o vértice M-0839, de
coordenadas  N=7.537.643,790m  e  E=530.327,134m;  293°35'23"  e  20,84m  até  o
vértice M-0840, de coordenadas N=7.537.652,129m e E=530.308,039m; 343°17'22" e
81,53m  até  o  vértice  M-0836,  de  coordenadas  N=7.537.730,212m  e
E=530.284,597m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XX - gleba 20: a descrição com área de 0,0204 Ha e perímetro de 66,186 m, tem
início  no  vértice  M-0841,  de  coordenadas  N=7.537.886,268m  e  E=530.464,069m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 132°31'59" e 18,67m até o
vértice M-0842, de coordenadas N=7.537.873,648m e E=530.477,826m; 246°35'53" e
23,92m  até  o  vértice  M-0843,  de  coordenadas  N=7.537.864,146m  e
E=530.455,870m;  20°20'09"  e  23,59m  até  o  vértice  M-0841,  de  coordenadas
N=7.537.886,268m  e  E=530.464,069m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXI - gleba 21: a descrição com área de 0,6712 Ha e perímetro de 412,545 m, tem
início  no  vértice  M-0844,  de  coordenadas  N=7.538.084,867m  e  E=530.664,488m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 234°50'43" e 37,56 m até o
vértice M-0845, de coordenadas N=7.538.063,239m e E=530.633,776m; 234°50'43" e
37,56m  até  o  vértice  M-0845,  de  coordenadas  N=7.538.063,239m  e
E=530.633,776m;  200°03'38"  e  113,94m  até  o  vértice  M-0846,  de  coordenadas
N=7.537.956,209m e E=530.594,692m; 230°44'45" e 3,68m até o vértice M-0847, de
coordenadas  N=7.537.953,882m  e E=530.591,845m;  332°45'09"  e  125,74m  até  o
vértice M-0848, de coordenadas N=7.538.065,672m e E=530.534,275m; 81°36'51" e
131,62m  até  o  vértice  M-0844,  de  coordenadas  N=7.538.084,867m  e
E=530.664,488m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXII - gleba 22: a descrição com área de 23,7761 Ha e perímetro de 4.835,309 m,
tem início no vértice M-0848, de coordenadas N=7.565.075,122m e E=533.138,919m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  91°14'37" e 58,01 m até o
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vértice M-0849, de coordenadas N=7.565.073,863m e E=533.196,914m; 91°14'37" e
58,01m  até  o  vértice  M-0849,  de  coordenadas  N=7.565.073,863m  e
E=533.196,914m;  121°20'25"  e  60,52m  até  o  vértice  M-0850,  de  coordenadas
N=7.565.042,384m e E=533.248,606m; 169°54'25" e 57,55m até o vértice M-0851, de
coordenadas  N=7.564.985,722m  e  E=533.258,692m;  186°43'07"  e  64,66m  até  o
vértice M-0852, de coordenadas N=7.564.921,503m e E=533.251,127m; 240°17'11" e
91,45m  até  o  vértice  M-0853,  de  coordenadas  N=7.564.876,173m  e
E=533.171,699m;  233°16'51"  e  101,15m  até  o  vértice  M-0854,  de  coordenadas
N=7.564.815,698m e E=533.090,622m; 274°14'05" e 144,27m até o vértice M-0855,
de coordenadas N=7.564.826,351m e E=532.946,742m; 215°12'01" e 127,76m até o
vértice M-0856, de coordenadas N=7.564.721,949m e E=532.873,094m; 247°17'43" e
194,61m  até  o  vértice  M-0857,  de  coordenadas  N=7.564.646,833m  e
E=532.693,565m;  275°00'49"  e  84,38m  até  o  vértice  M-0858,  de  coordenadas
N=7.564.654,207m e E=532.609,503m; 267°58'56" e 291,98m até o vértice M-0859,
de coordenadas N=7.564.643,927m e E=532.317,699m; 256°00'53" e 134,14m até o
vértice M-0860, de coordenadas N=7.564.611,509m e E=532.187,535m; 234°54'01" e
297,37m  até  o  vértice  M-0861,  de  coordenadas  N=7.564.440,519m  e
E=531.944,240m;  270°42'52"  e  223,69m  até  o  vértice  M-0862,  de  coordenadas
N=7.564.443,308m e E=531.720,570m; 320°57'51" e 136,72m até o vértice M-0863,
de coordenadas N=7.564.549,507m e E=531.634,461m; 319°06'38" e 302,22m até o
vértice M-0864, de coordenadas N=7.564.777,980m e E=531.436,626m; 252°35'23" e
80,71m  até  o  vértice  M-0865,  de  coordenadas  N=7.564.753,832m  e
E=531.359,618m;  58°49'52"  e  49,05m  até  o  vértice  M-0866,  de  coordenadas
N=7.564.779,216m e E=531.401,583m; 53°03'26" e 134,09m até o vértice M-0867, de
coordenadas  N=7.564.859,804m  e  E=531.508,749m;  68°48'55"  e  90,59m  até  o
vértice M-0868, de coordenadas N=7.564.892,542m e E=531.593,220m; 111°34'13" e
65,07m  até  o  vértice  M-0869,  de  coordenadas  N=7.564.868,618m  e
E=531.653,737m;  165°56'49"  e  62,31m  até  o  vértice  M-0870,  de  coordenadas
N=7.564.808,177m e E=531.668,866m; 180°00'00" e 231,69m até o vértice M-0871,
de coordenadas N=7.564.576,488m e E=531.668,866m; 142°36'55" e 60,22m até o
vértice M-0872, de coordenadas N=7.564.528,640m e E=531.705,429m; 79°10'22" e
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60,33m  até  o  vértice  M-0873,  de  coordenadas  N=7.564.539,973m  e
E=531.764,685m;  55°55'57"  e  146,11m  até  o  vértice  M-0874,  de  coordenadas
N=7.564.621,818m e E=531.885,718m; 86°25'38" e 40,42m até o vértice M-0875, de
coordenadas  N=7.564.624,337m  e  E=531.926,062m;  131°35'53"  e  45,52m  até  o
vértice M-0876, de coordenadas N=7.564.594,116m e E=531.960,103m; 172°08'13" e
73,72m  até  o  vértice  M-0877,  de  coordenadas  N=7.564.521,085m  e
E=531.970,189m;  111°46'37"  e  47,52m  até  o  vértice  M-0878,  de  coordenadas
N=7.564.503,456m e E=532.014,316m; 50°55'03" e 147,80m até o vértice M-0879, de
coordenadas  N=7.564.596,635m  e  E=532.129,046m;  56°20'36"  e  127,23m  até  o
vértice M-0880, de coordenadas N=7.564.667,149m e E=532.234,950m; 74°51'51" e
188,07m  até  o  vértice  M-0881,  de  coordenadas  N=7.564.716,257m  e
E=532.416,500m;  69°12'11"  e  287,26m  até  o  vértice  M-0882,  de  coordenadas
N=7.564.818,251m e E=532.685,043m; 68°23'56" e 229,16m até o vértice M-0883, de
coordenadas  N=7.564.902,616m  e  E=532.898,113m;  50°55'34"  e  225,74m  até  o
vértice M-0884, de coordenadas N=7.565.044,902m e E=533.073,359m; 65°15'09" e
72,19m  até  o  vértice  M-0848,  de  coordenadas  N=7.565.075,122m  e
E=533.138,919m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXIII - gleba 23: a descrição com área de 86,2423 Ha e perímetro de 7.831,564 m,
tem início no vértice M-0885, de coordenadas N=7.562.942,743m e E=538.152,310m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°02'44" e 55,11 m até o
vértice M-0886, de coordenadas N=7.562.887,932m e E=538.158,027m; 174°02'44" e
55,11m até o vértice M-0886, de coordenadas N=7.562.887,932m e E=538.158,027m;
91°16'17"  e  56,75m  até  o  vértice  M-0887,  de  coordenadas  N=7.562.886,673m  e
E=538.214,761m;  70°34'58"  e  45,45m  até  o  vértice  M-0888,  de  coordenadas
N=7.562.901,783m e E=538.257,627m; 84°52'42" e 98,73m até o vértice M-0889, de
coordenadas  N=7.562.910,597m  e  E=538.355,967m;  104°19'55"  e  55,95m  até  o
vértice M-0890, de coordenadas N=7.562.896,746m e E=538.410,179m; 129°29'13" e
65,34m  até  o  vértice  M-0891,  de  coordenadas  N=7.562.855,193m  e
E=538.460,610m;  115°14'59"  e  50,18m  até  o  vértice  M-0892,  de  coordenadas
N=7.562.833,787m e E=538.505,998m; 124°47'27" e 70,62m até o vértice M-0893, de
coordenadas  N=7.562.793,493m  e E=538.563,993m;  127°32'01"  e  124,01m  até  o
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vértice M-0894, de coordenadas N=7.562.717,942m e E=538.662,333m; 100°04'06" e
115,24m  até  o  vértice  M-0895,  de  coordenadas  N=7.562.697,795m  e
E=538.775,802m;  106°18'59"  e  76,19m  até  o  vértice  M-0896,  de  coordenadas
N=7.562.676,389m e E=538.848,926m; 166°59'23" e 84,00m até o vértice M-0897, de
coordenadas  N=7.562.594,543m  e  E=538.867,837m;  190°34'25"  e  75,58m  até  o
vértice M-0898, de coordenadas N=7.562.520,251m e E=538.853,969m; 260°57'12" e
88,09m  até  o  vértice  M-0899,  de  coordenadas  N=7.562.506,400m  e
E=538.766,977m;  298°49'30"  e  141,03m  até  o  vértice  M-0900,  de  coordenadas
N=7.562.574,396m e E=538.643,421m; 259°42'28" e 70,48m até o vértice M-0901, de
coordenadas  N=7.562.561,804m  e  E=538.574,079m;  220°29'52"  e  56,30m  até  o
vértice M-0902, de coordenadas N=7.562.518,992m e E=538.537,517m; 195°57'51" e
91,68m  até  o  vértice  M-0903,  de  coordenadas  N=7.562.430,850m  e
E=538.512,302m;  227°51'07"  e  54,42m  até  o  vértice  M-0904,  de  coordenadas
N=7.562.394,334m e E=538.471,957m; 251°56'16" e 64,98m até o vértice M-0905, de
coordenadas  N=7.562.374,187m  e  E=538.410,179m;  265°51'38"  e  87,22m  até  o
vértice M-0906, de coordenadas N=7.562.367,891m e E=538.323,187m; 247°54'57" e
43,54m  até  o  vértice  M-0907,  de  coordenadas  N=7.562.351,522m  e
E=538.282,843m;  177°34'40"  e  89,48m  até  o  vértice  M-0908,  de  coordenadas
N=7.562.262,120m e E=538.286,625m; 129°46'15" e 39,37m até o vértice M-0909, de
coordenadas  N=7.562.236,936m  e  E=538.316,883m;  182°54'51"  e  74,39m  até  o
vértice M-0910, de coordenadas N=7.562.162,645m e E=538.313,101m; 218°41'42" e
56,47m até o vértice M-0911, de coordenadas N=7.562.118,573m e E=538.277,799m;
249°03'03" e 81,00m até o  vértice  M-0912,  de  coordenadas N=7.562.089,612m e
E=538.202,153m;  236°20'35"  e  54,53m  até  o  vértice  M-0913,  de  coordenadas
N=7.562.059,392m e E=538.156,766m; 209°46'37" e 40,62m até o vértice M-0914, de
coordenadas  N=7.562.024,136m  e  E=538.136,593m;  133°03'19"  e  53,49m  até  o
vértice M-0915, de coordenadas N=7.561.987,619m e E=538.175,677m; 133°09'18" e
84,68m  até  o  vértice  M-0916,  de  coordenadas  N=7.561.929,697m  e
E=538.237,455m;  176°15'51"  e  58,05m  até  o  vértice  M-0917,  de  coordenadas
N=7.561.871,775m e E=538.241,237m; 223°59'41" e 49,01m até o vértice M-0918, de
coordenadas  N=7.561.836,518m  e  E=538.207,196m;  257°23'45"  e  86,56m  até  o
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vértice M-0919, de coordenadas N=7.561.817,630m e E=538.122,725m; 246°13'13" e
46,84m  até  o  vértice  M-0920,  de  coordenadas  N=7.561.798,742m  e
E=538.079,859m;  185°51'48"  e  49,37m  até  o  vértice  M-0921,  de  coordenadas
N=7.561.749,634m e E=538.074,816m; 144°05'45" e 101,04m até o vértice M-0922,
de coordenadas N=7.561.667,788m e E=538.134,072m; 196°24'33" e 44,63m até o
vértice M-0923, de coordenadas N=7.561.624,975m e E=538.121,464m; 242°00'20" e
88,53m  até  o  vértice  M-0924,  de  coordenadas  N=7.561.583,423m  e
E=538.043,296m;  261°27'00"  e  118,57m  até  o  vértice  M-0925,  de  coordenadas
N=7.561.565,795m e E=537.926,046m; 242°23'01" e 59,76m até o vértice M-0926, de
coordenadas  N=7.561.538,093m  e  E=537.873,094m;  177°57'09"  e  70,56m  até  o
vértice M-0927, de coordenadas N=7.561.467,579m e E=537.875,615m; 193°04'15" e
89,19m  até  o  vértice  M-0928,  de  coordenadas  N=7.561.380,695m  e
E=537.855,443m;  225°54'31"  e  175,54m  até  o  vértice  M-0929,  de  coordenadas
N=7.561.258,555m e E=537.729,366m; 234°58'28" e 263,27m até o vértice M-0930,
de coordenadas N=7.561.107,454m e E=537.513,776m; 225°29'14" e 226,31m até o
vértice M-0931, de coordenadas N=7.560.948,797m e E=537.352,397m; 238°55'23" e
85,38m  até  o  vértice  M-0932,  de  coordenadas  N=7.560.904,726m  e
E=537.279,273m;  271°58'22"  e  109,75m  até  o  vértice  M-0933,  de  coordenadas
N=7.560.908,504m e E=537.169,587m; 210°59'43" e 73,45m até o vértice M-0934, de
coordenadas  N=7.560.845,544m  e  E=537.131,764m;  219°55'30"  e  110,01m  até  o
vértice M-0935, de coordenadas N=7.560.761,179m e E=537.061,161m; 243°27'52" e
84,55m  até  o  vértice  M-0936,  de  coordenadas  N=7.560.723,404m  e
E=536.985,514m;  272°52'58"  e  13,96m  até  o  vértice  M-0937,  de  coordenadas
N=7.560.724,107m e E=536.971,570m; 349°45'39" e 87,20m até o vértice M-0938, de
coordenadas  N=7.560.809,915m  e  E=536.956,069m;  17°42'14"  e  103,91m  até  o
vértice M-0939, de coordenadas N=7.560.908,908m e E=536.987,669m; 30°58'17" e
49,12m  até  o  vértice  M-0940,  de  coordenadas  N=7.560.951,021m  e
E=537.012,945m;  89°59'41"  e  90,59m  até  o  vértice  M-0941,  de  coordenadas
N=7.560.951,029m e E=537.103,539m; 86°29'32" e 69,69m até o vértice M-0942, de
coordenadas  N=7.560.955,292m  e  E=537.173,094m;  61°31'24"  e  56,60m  até  o
vértice M-0943, de coordenadas N=7.560.982,280m e E=537.222,846m; 37°07'37" e
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114,20m  até  o  vértice  M-0944,  de  coordenadas  N=7.561.073,333m  e
E=537.291,777m;  81°02'09"  e  50,90m  até  o  vértice  M-0945,  de  coordenadas
N=7.561.081,265m e E=537.342,059m; 52°40'17" e 73,76m até o vértice M-0946, de
coordenadas  N=7.561.125,989m  e  E=537.400,707m;  54°58'18"  e  103,29m  até  o
vértice M-0947, de coordenadas N=7.561.185,278m e E=537.485,291m; 47°32'01" e
116,11m  até  o  vértice  M-0948,  de  coordenadas  N=7.561.263,670m  e
E=537.570,942m;  5°36'38"  e  94,31m  até  o  vértice  M-0949,  de  coordenadas
N=7.561.357,526m e E=537.580,163m; 295°02'47" e 65,98m até o vértice M-0950, de
coordenadas  N=7.561.385,459m  e  E=537.520,384m;  288°47'43"  e  99,54m  até  o
vértice M-0951, de coordenadas N=7.561.417,529m e E=537.426,155m; 9°19'36" e
51,39m  até  o  vértice  M-0952,  de  coordenadas  N=7.561.468,241m  e
E=537.434,484m;  19°08'25"  e  125,32m  até  o  vértice  M-0953,  de  coordenadas
N=7.561.586,629m e E=537.475,572m; 52°12'25" e 79,67m até o vértice M-0954, de
coordenadas  N=7.561.635,449m  e  E=537.538,527m;  21°53'47"  e  57,49m  até  o
vértice M-0955, de coordenadas N=7.561.688,789m e E=537.559,965m; 352°25'09" e
54,79m  até  o  vértice  M-0956,  de  coordenadas  N=7.561.743,104m  e
E=537.552,736m;  7°14'08"  e  175,30m  até  o  vértice  M-0957,  de  coordenadas
N=7.561.917,010m e E=537.574,815m; 26°40'35" e 70,88m até o vértice M-0958, de
coordenadas  N=7.561.980,349m  e  E=537.606,638m;  21°30'44"  e  93,43m  até  o
vértice M-0959, de coordenadas N=7.562.067,269m e E=537.640,899m; 70°17'52" e
82,15m  até  o  vértice  M-0960,  de  coordenadas  N=7.562.094,965m  e
E=537.718,243m;  39°21'13"  e  70,79m  até  o  vértice  M-0961,  de  coordenadas
N=7.562.149,702m e E=537.763,130m; 118°00'24" e 73,77m até o vértice M-0962, de
coordenadas  N=7.562.115,061m  e  E=537.828,261m;  48°13'23"  e  237,35m  até  o
vértice M-0963, de coordenadas N=7.562.273,191m e E=538.005,264m; 99°11'35" e
60,78m  até  o  vértice  M-0964,  de  coordenadas  N=7.562.263,481m  e
E=538.065,263m;  54°27'59"  e  117,21m  até  o  vértice  M-0965,  de  coordenadas
N=7.562.331,603m e E=538.160,649m; 45°49'37" e 71,04m até o vértice M-0966, de
coordenadas  N=7.562.381,107m  e  E=538.211,603m;  44°29'14"  e  79,18m  até  o
vértice M-0967, de coordenadas N=7.562.437,598m e E=538.267,092m; 16°54'17" e
98,39m  até  o  vértice  M-0968,  de  coordenadas  N=7.562.531,733m  e
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E=538.295,700m;  287°28'52"  e  30,20m  até  o  vértice  M-0969,  de  coordenadas
N=7.562.540,804m e E=538.266,896m; 268°29'35" e 27,97m até o vértice M-0970, de
coordenadas  N=7.562.540,069m  e  E=538.238,931m;  263°08'59"  e  43,99m  até  o
vértice M-0971, de coordenadas N=7.562.534,822m e E=538.195,259m; 250°57'22" e
24,01m  até  o  vértice  M-0972,  de  coordenadas  N=7.562.526,988m  e
E=538.172,564m;  350°38'10"  e  28,84m  até  o  vértice  M-0973,  de  coordenadas
N=7.562.555,443m e E=538.167,871m; 350°04'31" e 59,70m até o vértice M-0974, de
coordenadas  N=7.562.614,254m  e  E=538.157,581m;  312°58'58"  e  62,46m  até  o
vértice M-0975, de coordenadas N=7.562.656,835m e E=538.111,891m; 267°13'14" e
42,10m  até  o  vértice  M-0976,  de  coordenadas  N=7.562.654,794m  e
E=538.069,841m;  290°41'02"  e  53,59m  até  o  vértice  M-0977,  de  coordenadas
N=7.562.673,722m e E=538.019,705m; 320°10'17" e 43,36m até o vértice M-0978, de
coordenadas  N=7.562.707,024m  e  E=537.991,931m;  317°47'08"  e  73,88m  até  o
vértice M-0979, de coordenadas N=7.562.761,742m e E=537.942,290m; 332°36'11" e
30,48m  até  o  vértice  M-0980,  de  coordenadas  N=7.562.788,805m  e
E=537.928,264m;  32°39'31"  e  83,12m  até  o  vértice  M-0981,  de  coordenadas
N=7.562.858,782m e E=537.973,117m; 42°00'49" e 47,94m até o vértice M-0982, de
coordenadas  N=7.562.894,398m  e  E=538.005,201m;  71°55'53"  e  45,72m  até  o
vértice M-0983, de coordenadas N=7.562.908,579m e E=538.048,669m; 78°03'28" e
79,29m  até  o  vértice  M-0984,  de  coordenadas  N=7.562.924,987m  e
E=538.126,244m;  55°44'15"  e  31,54m  até  o  vértice  M-0885,  de  coordenadas
N=7.562.942,743m  e  E=538.152,310m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXIV - gleba 24: a descrição com área de 42,9889 Ha e perímetro de 4.215,099 m,
tem início no vértice M-0984, de coordenadas N=7.563.872,897m e E=537.057,920m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°24'22" e 537,68 m até o
vértice M-0985, de coordenadas N=7.563.822,241m e E=537.593,203m; 95°24'22" e
537,68m  até  o  vértice  M-0985,  de  coordenadas  N=7.563.822,241m  e
E=537.593,203m;  100°11'30"  e  64,05m  até  o  vértice  M-0986,  de  coordenadas
N=7.563.810,908m e E=537.656,242m; 150°40'42" e 59,21m até o vértice M-0987, de
coordenadas  N=7.563.759,283m  e E=537.685,239m;  146°16'36"  e  109,00m  até  o
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vértice M-0988, de coordenadas N=7.563.668,622m e E=537.745,756m; 184°39'32" e
108,65m  até  o  vértice  M-0989,  de  coordenadas  N=7.563.560,332m  e
E=537.736,931m;  189°03'01"  e  56,10m  até  o  vértice  M-0990,  de  coordenadas
N=7.563.504,928m e E=537.728,106m; 119°42'49" e 50,81m até o vértice M-0991, de
coordenadas  N=7.563.479,745m  e  E=537.772,232m;  155°52'12"  e  52,43m  até  o
vértice M-0992, de coordenadas N=7.563.431,896m e E=537.793,666m; 75°58'50" e
57,18m  até  o  vértice  M-0993,  de  coordenadas  N=7.563.445,747m  e
E=537.849,139m;  55°20'20"  e  179,34m  até  o  vértice  M-0994,  de  coordenadas
N=7.563.547,740m e E=537.996,648m; 75°40'05" e 55,95m até o vértice M-0995, de
coordenadas  N=7.563.561,591m  e  E=538.050,861m;  78°33'53"  e  101,62m  até  o
vértice M-0996, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=538.150,462m; 99°01'41" e
56,17m  até  o  vértice  M-0997,  de  coordenadas  N=7.563.572,924m  e
E=538.205,936m;  154°01'45"  e  51,82m  até  o  vértice  M-0998,  de  coordenadas
N=7.563.526,334m e E=538.228,630m; 211°55'25" e 66,76m até o vértice M-0999, de
coordenadas  N=7.563.469,671m  e  E=538.193,328m;  208°38'27"  e  78,91m  até  o
vértice M-1000, de coordenadas N=7.563.400,416m e E=538.155,505m; 171°37'25" e
43,27m  até  o  vértice  M-1001,  de  coordenadas  N=7.563.357,604m  e
E=538.161,809m;  133°24'56"  e  65,95m  até  o  vértice  M-1002,  de  coordenadas
N=7.563.312,275m e E=538.209,718m; 140°40'30" e 53,72m até o vértice M-1003, de
coordenadas  N=7.563.270,722m  e E=538.243,759m;  176°25'09"  e  100,93m  até  o
vértice M-1004, de coordenadas N=7.563.169,987m e E=538.250,063m; 196°37'36" e
74,90m  até  o  vértice  M-1005,  de  coordenadas  N=7.563.098,214m  e
E=538.228,630m;  205°37'50"  e  17,50m  até  o  vértice  M-1006,  de  coordenadas
N=7.563.082,432m e E=538.221,058m; 342°50'23" e 68,80m até o vértice M-1007, de
coordenadas  N=7.563.148,171m  e  E=538.200,758m;  28°33'50"  e  76,70m  até  o
vértice M-1008, de coordenadas N=7.563.215,534m e E=538.237,430m; 348°13'28" e
75,00m  até  o  vértice  M-1009,  de  coordenadas  N=7.563.288,956m  e
E=538.222,124m;  299°53'43"  e  124,79m  até  o  vértice  M-1010,  de  coordenadas
N=7.563.351,156m e E=538.113,935m; 255°54'20" e 80,75m até o vértice M-1011, de
coordenadas  N=7.563.331,493m  e E=538.035,620m;  275°37'54"  e  322,87m  até  o
vértice M-1012, de coordenadas N=7.563.363,177m e E=537.714,311m; 271°58'01" e



442
____________________________________________________________________________

111,95m  até  o  vértice  M-1013,  de  coordenadas  N=7.563.367,020m  e
E=537.602,424m;  214°44'26"  e  81,20m  até  o  vértice  M-1014,  de  coordenadas
N=7.563.300,291m e E=537.556,149m; 264°42'00" e 169,51m até o vértice M-1015,
de coordenadas N=7.563.284,633m e E=537.387,365m; 326°43'48" e 140,51m até o
vértice M-1016, de coordenadas N=7.563.402,111m e E=537.310,284m; 295°03'22" e
47,84m  até  o  vértice  M-1017,  de  coordenadas  N=7.563.422,371m  e
E=537.266,947m;  314°44'58"  e  54,45m  até  o  vértice  M-1018,  de  coordenadas
N=7.563.460,705m e E=537.228,276m; 295°00'06" e 143,85m até o vértice M-1019,
de coordenadas N=7.563.521,502m e E=537.097,906m; 220°37'25" e 65,55m até o
vértice M-1020, de coordenadas N=7.563.471,753m e E=537.055,231m; 312°23'56" e
209,13m  até  o  vértice  M-1021,  de  coordenadas  N=7.563.612,769m  e
E=536.900,792m;  6°23'48"  e  192,73m  até  o  vértice  M-1022,  de  coordenadas
N=7.563.804,297m e E=536.922,264m; 85°56'37" e 148,14m até o vértice M-1023, de
coordenadas  N=7.563.814,776m  e  E=537.070,032m;  348°13'42"  e  59,37m  até  o
vértice M-0984, de coordenadas N=7.563.872,897m e E=537.057,920m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXV - (suprimido)
XXVI - gleba 26: a descrição com área de 17,4638 Ha e perímetro de 2.203,729 m,

tem início no vértice M-1145, de coordenadas N=7.563.608,181m e E=533.341,902m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 115°29'09" e 61,45 m até o
vértice M-1146, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=533.397,376m; 115°29'09" e
61,45m até o vértice M-1146, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=533.397,376m;
148°48'32"  e  63,29m até  o  vértice  M-1147,  de  coordenadas  N=7.563.527,593m e
E=533.430,156m;  180°54'39"  e  79,34m  até  o  vértice  M-1148,  de  coordenadas
N=7.563.448,265m e E=533.428,895m; 101°32'47" e 56,62m até o vértice M-1149, de
coordenadas  N=7.563.436,932m  e  E=533.484,368m;  91°54'33"  e  95,81m  até  o
vértice M-1150, de coordenadas N=7.563.433,740m e E=533.580,121m; 122°11'33" e
50,73m até o vértice M-1151, de coordenadas N=7.563.406,712m e E=533.623,053m;
148°50'46"  e  77,98m até  o  vértice  M-1152,  de  coordenadas  N=7.563.339,975m e
E=533.663,397m;  145°58'09"  e  65,33m  até  o  vértice  M-1153,  de  coordenadas
N=7.563.285,831m e E=533.699,960m; 104°48'33" e 44,34m até o vértice M-1154, de
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coordenadas  N=7.563.274,498m  e  E=533.742,826m;  72°34'24"  e  46,25m  até  o
vértice M-1155, de coordenadas N=7.563.288,349m e E=533.786,953m; 32°44'16" e
142,21m  até  o  vértice  M-1156,  de  coordenadas  N=7.563.407,971m  e
E=533.863,859m;  82°30'48"  e  48,32m  até  o  vértice  M-1157,  de  coordenadas
N=7.563.414,267m e E=533.911,768m; 109°20'10" e 49,44m até o vértice M-1158, de
coordenadas  N=7.563.397,898m  e  E=533.958,416m;  118°29'35"  e  33,94m  até  o
vértice M-1159, de coordenadas N=7.563.381,708m e E=533.988,243m; 202°49'21" e
46,20m até o vértice M-1160, de coordenadas N=7.563.339,128m e E=533.970,325m;
225°21'11" e 190,25m até o vértice M-1161, de coordenadas N=7.563.205,434m e
E=533.834,973m;  247°32'50"  e  221,92m  até  o  vértice  M-1162,  de  coordenadas
N=7.563.120,680m e E=533.629,880m; 284°32'36" e 238,17m até o vértice M-1163,
de coordenadas N=7.563.180,487m e E=533.399,342m; 278°13'38" e 96,10m até o
vértice M-1164, de coordenadas N=7.563.194,239m e E=533.304,231m; 278°13'37" e
12,37m até o vértice M-1165, de coordenadas N=7.563.196,009m e E=533.291,986m;
137°07'37"  e  0,76m  até  o  vértice  M-1166,  de  coordenadas  N=7.563.195,454m  e
E=533.292,501m;  310°19'16"  e  60,57m  até  o  vértice  M-1167,  de  coordenadas
N=7.563.234,650m e E=533.246,318m; 11°34'28" e 80,52m até o vértice M-1168, de
coordenadas  N=7.563.313,533m  e E=533.262,474m;  351°58'43"  e  171,67m  até  o
vértice M-1169, de coordenadas N=7.563.483,522m e E=533.238,519m; 26°35'38" e
109,84m  até  o  vértice  M-1170,  de  coordenadas  N=7.563.581,738m  e
E=533.287,689m;  63°59'55"  e  60,32m  até  o  vértice  M-1145,  de  coordenadas
N=7.563.608,181m  e  E=533.341,902m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXVII - gleba 27: a descrição com área de 3,9726 Ha e perímetro de 959,445 m,
tem início no vértice M-1171, de coordenadas N=7.563.785,724m e E=532.934,675m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°42'30" e 40,07 m até o
vértice M-1172, de coordenadas N=7.563.776,910m e E=532.973,759m; 102°42'30" e
40,07m até o vértice M-1172, de coordenadas N=7.563.776,910m e E=532.973,759m;
159°15'01"  e  49,82m até  o  vértice  M-1173,  de  coordenadas  N=7.563.730,320m e
E=532.991,410m;  183°05'52"  e  93,32m  até  o  vértice  M-1174,  de  coordenadas
N=7.563.637,142m e E=532.986,367m; 200°44'59" e 49,82m até o vértice M-1175, de
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coordenadas  N=7.563.590,552m  e E=532.968,716m;  219°44'44"  e  138,09m  até  o
vértice M-1176, de coordenadas N=7.563.484,378m e E=532.880,426m; 334°31'32" e
204,31m  até  o  vértice  M-1177,  de  coordenadas  N=7.563.668,824m  e
E=532.792,550m;  236°49'22"  e  80,63m  até  o  vértice  M-1178,  de  coordenadas
N=7.563.624,702m e E=532.725,065m; 254°44'41" e 18,03m até o vértice M-1179, de
coordenadas  N=7.563.619,957m  e  E=532.707,668m;  36°35'52"  e  33,95m  até  o
vértice M-1180, de coordenadas N=7.563.647,215m e E=532.727,909m; 52°00'01" e
198,39m  até  o  vértice  M-1181,  de  coordenadas  N=7.563.769,355m  e
E=532.884,244m;  72°01'03"  e  53,02m  até  o  vértice  M-1171,  de  coordenadas
N=7.563.785,724m  e  E=532.934,675m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXVIII - gleba 28: a descrição com área de 0,9556 Ha e perímetro de 868,702 m,
tem início no vértice M-1182, de coordenadas N=7.562.999,998m e E=530.675,383m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  95°16'05" e 82,30 m até o
vértice M-1183, de coordenadas N=7.562.992,442m e E=530.757,332m; 95°16'05" e
82,30m até o vértice M-1183, de coordenadas N=7.562.992,442m e E=530.757,332m;
102°47'16"  e  11,53m  até  o  vértice  M-1184,  de  coordenadas  N=7.562.989,890m e
E=530.768,574m;  256°04'38"  e  251,22m  até  o  vértice  M-1185,  de  coordenadas
N=7.562.929,443m e E=530.524,733m; 235°47'55" e 170,31m até o vértice M-1186,
de  coordenadas  N=7.562.833,710m  e E=530.383,873m;  0°33'45"  e  27,78m até  o
vértice M-1187, de coordenadas N=7.562.861,488m e E=530.384,146m; 54°33'51" e
123,79m  até  o  vértice  M-1188,  de  coordenadas  N=7.562.933,261m  e
E=530.485,007m;  69°37'44"  e  104,90m  até  o  vértice  M-1189,  de  coordenadas
N=7.562.969,777m e E=530.583,346m; 71°49'19" e 96,87m até o vértice M-1182, de
coordenadas N=7.562.999,998m e E=530.675,383m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXIX - gleba 29: a descrição com área de 21,3272 Ha e perímetro de 3.292,585 m,
tem início no vértice M-1190, de coordenadas N=7.556.870,918m e E=522.010,245m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  93°22'14" e 48,69 m até o
vértice M-1191, de coordenadas N=7.556.868,055m e E=522.058,848m; 93°22'14" e
48,69m até o vértice M-1191, de coordenadas N=7.556.868,055m e E=522.058,848m;
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170°51'21"  e  73,07m até  o  vértice  M-1192,  de  coordenadas  N=7.556.795,910m e
E=522.070,461m;  180°57'30"  e  164,20m  até  o  vértice  M-1193,  de  coordenadas
N=7.556.631,731m e E=522.067,715m; 192°40'39" e 103,72m até o vértice M-1194,
de coordenadas N=7.556.530,540m e E=522.044,952m; 159°57'15" e 101,41m até o
vértice M-1195, de coordenadas N=7.556.435,273m e E=522.079,713m; 159°12'25" e
96,30m até o vértice M-1196, de coordenadas N=7.556.345,246m e E=522.113,899m;
162°54'59" e 178,30m até o vértice M-1197, de coordenadas N=7.556.174,813m e
E=522.166,277m;  171°39'07"  e  245,72m  até  o  vértice  M-1198,  de  coordenadas
N=7.555.931,692m e E=522.201,952m; 177°58'21" e 162,74m até o vértice M-1199,
de coordenadas N=7.555.769,053m e E=522.207,710m; 229°41'24" e 74,48m até o
vértice M-1200, de coordenadas N=7.555.720,870m e E=522.150,914m; 239°59'42" e
120,23m  até  o  vértice  M-1201,  de  coordenadas  N=7.555.660,746m  e
E=522.046,799m;  261°48'45"  e  278,53m  até  o  vértice  M-1202,  de  coordenadas
N=7.555.621,079m e E=521.771,109m; 187°41'40" e 89,39m até o vértice M-1203, de
coordenadas  N=7.555.532,496m  e  E=521.759,141m;  356°59'01"  e  69,79m  até  o
vértice M-1204, de coordenadas N=7.555.602,191m e E=521.755,468m; 34°49'48" e
154,09m  até  o  vértice  M-1205,  de  coordenadas  N=7.555.728,677m  e
E=521.843,477m;  26°07'27"  e  117,00m  até  o  vértice  M-1206,  de  coordenadas
N=7.555.833,726m e E=521.894,995m; 48°32'22" e 74,47m até o vértice M-1207, de
coordenadas  N=7.555.883,034m  e  E=521.950,805m;  12°32'39"  e  98,83m  até  o
vértice M-1208, de coordenadas N=7.555.979,508m e E=521.972,271m; 49°07'16" e
85,17m  até  o  vértice  M-1209,  de  coordenadas  N=7.556.035,248m  e
E=522.036,666m;  3°57'00"  e  62,32m  até  o  vértice  M-1210,  de  coordenadas
N=7.556.097,420m e E=522.040,959m; 303°57'48" e 111,29m até o vértice M-1211,
de coordenadas N=7.556.159,591m e E=521.948,659m; 316°14'10" e 68,27m até o
vértice M-1212, de coordenadas N=7.556.208,899m e E=521.901,434m; 1°03'09" e
233,72m  até  o  vértice  M-1213,  de  coordenadas  N=7.556.442,579m  e
E=521.905,727m;  34°45'46"  e  229,65m  até  o  vértice  M-1214,  de  coordenadas
N=7.556.631,237m e E=522.036,666m; 15°57'53" e 78,04m até o vértice M-1215, de
coordenadas  N=7.556.706,272m  e  E=522.058,132m;  335°24'20"  e  82,52m  até  o
vértice M-1216, de coordenadas N=7.556.781,307m e E=522.023,787m; 351°24'21" e
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90,63m até o vértice M-1190, de coordenadas N=7.556.870,918m e E=522.010,245m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXX - gleba 30: a descrição com área de 9,3744 Ha e perímetro de 2.159,267 m,
tem início no vértice M-1217, de coordenadas N=7.557.711,679m e E=521.762,614m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 177°22'58" e 37,68 m até o
vértice M-1218, de coordenadas N=7.557.674,034m e E=521.764,335m; 177°22'58" e
37,68m  até  o  vértice  M-1218,  de  coordenadas  N=7.557.674,034m  e
E=521.764,335m;  149°49'11"  e  92,17m  até  o  vértice  M-1219,  de  coordenadas
N=7.557.594,359m e E=521.810,670m; 108°35'10" e 279,26m até o vértice M-1220,
de coordenadas N=7.557.505,351m e E=522.075,366m; 142°34'21" e 206,08m até o
vértice M-1221, de coordenadas N=7.557.341,697m e E=522.200,612m; 112°58'35" e
93,12m  até  o  vértice  M-1222,  de  coordenadas  N=7.557.305,347m  e
E=522.286,346m;  153°17'18"  e  88,49m  até  o  vértice  M-1223,  de  coordenadas
N=7.557.226,300m e E=522.326,122m; 240°55'56" e 27,34m até o vértice M-1224, de
coordenadas  N=7.557.213,016m  e  E=522.302,224m;  287°20'22"  e  74,07m  até  o
vértice M-1225, de coordenadas N=7.557.235,091m e E=522.231,520m; 259°46'57" e
132,72m  até  o  vértice  M-1226,  de  coordenadas  N=7.557.211,548m  e
E=522.100,903m;  355°48'35"  e  56,56m  até  o  vértice  M-1227,  de  coordenadas
N=7.557.267,961m e E=522.096,770m; 327°18'22" e 99,35m até o vértice M-1228, de
coordenadas  N=7.557.351,571m  e  E=522.043,106m;  353°39'07"  e  77,65m  até  o
vértice M-1229, de coordenadas N=7.557.428,749m e E=522.034,520m; 341°32'36" e
88,14m  até  o  vértice  M-1230,  de  coordenadas  N=7.557.512,359m  e
E=522.006,615m;  302°26'17"  e  55,96m  até  o  vértice  M-1231,  de  coordenadas
N=7.557.542,373m e E=521.959,391m; 265°02'10" e 49,56m até o vértice M-1232, de
coordenadas  N=7.557.538,085m  e  E=521.910,021m;  228°51'00"  e  114,03m  até  o
vértice M-1233, de coordenadas N=7.557.463,050m e E=521.824,158m; 238°46'06" e
70,29m  até  o  vértice  M-1234,  de  coordenadas  N=7.557.426,605m  e
E=521.764,055m;  257°20'06"  e  88,00m  até  o  vértice  M-1235,  de  coordenadas
N=7.557.407,311m e E=521.678,192m; 290°06'49" e 68,58m até o vértice M-1236, de
coordenadas  N=7.557.430,893m  e  E=521.613,796m;  326°51'17"  e  58,89m  até  o
vértice M-1237, de coordenadas N=7.557.480,201m e E=521.581,597m; 42°23'37" e
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98,70m  até  o  vértice  M-1238,  de  coordenadas  N=7.557.553,092m  e
E=521.648,141m;  23°31'29"  e  107,56m  até  o  vértice  M-1239,  de  coordenadas
N=7.557.651,710m e E=521.691,072m; 43°49'03" e 71,31m até o vértice M-1240, de
coordenadas  N=7.557.703,162m  e  E=521.740,443m;  68°59'10"  e  23,75m  até  o
vértice M-1217, de coordenadas N=7.557.711,679m e E=521.762,614m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXI - gleba 31: a descrição com área de 4,5262 Ha e perímetro de 2.229,636 m,
tem início no vértice M-1241, de coordenadas N=7.558.153,370m e E=521.972,271m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 101°40'30" e 63,56 m até o
vértice M-1242, de coordenadas N=7.558.140,507m e E=522.034,520m; 101°40'30" e
63,56m  até  o  vértice  M-1242,  de  coordenadas  N=7.558.140,507m  e
E=522.034,520m;  127°22'13"  e  91,83m  até  o  vértice  M-1243,  de  coordenadas
N=7.558.084,767m e E=522.107,503m; 134°03'15" e 95,58m até o vértice M-1244, de
coordenadas  N=7.558.018,308m  e  E=522.176,193m;  120°20'53"  e  72,13m  até  o
vértice M-1245, de coordenadas N=7.557.981,862m e E=522.238,443m; 113°46'46" e
79,75m até o vértice M-1246, de coordenadas N=7.557.949,704m e E=522.311,426m;
106°07'29" e 84,91m até o  vértice  M-1247,  de  coordenadas N=7.557.926,122m e
E=522.392,995m;  103°07'05"  e  66,12m  até  o  vértice  M-1248,  de  coordenadas
N=7.557.911,115m e E=522.457,391m; 103°07'06" e 66,12m até o vértice M-1249, de
coordenadas  N=7.557.896,108m  e  E=522.521,787m;  124°57'29"  e  78,57m  até  o
vértice M-1250, de coordenadas N=7.557.851,088m e E=522.586,184m; 133°59'34" e
89,51m  até  o  vértice  M-1251,  de  coordenadas  N=7.557.788,916m  e
E=522.650,581m;  146°16'36"  e  85,06m  até  o  vértice  M-1252,  de  coordenadas
N=7.557.718,169m e E=522.697,805m; 175°25'14" e 31,85m até o vértice M-1253, de
coordenadas  N=7.557.686,421m  e  E=522.700,348m;  291°24'56"  e  83,07m  até  o
vértice M-1254, de coordenadas N=7.557.716,750m e E=522.623,017m; 312°31'05" e
113,43m  até  o  vértice  M-1255,  de  coordenadas  N=7.557.793,406m  e
E=522.539,416m;  299°58'32"  e  608,25m  até  o  vértice  M-1256,  de  coordenadas
N=7.558.097,308m e E=522.012,524m; 277°07'59" e 61,18m até o vértice M-1257, de
coordenadas  N=7.558.104,906m  e E=521.951,815m;  237°37'39"  e  202,70m  até  o
vértice M-1258, de coordenadas N=7.557.996,378m e E=521.780,621m; 19°49'19" e
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46,10m  até  o  vértice  M-1259,  de  coordenadas  N=7.558.039,746m  e
E=521.796,253m;  54°00'26"  e  116,73m  até  o  vértice  M-1260,  de  coordenadas
N=7.558.108,349m e E=521.890,702m; 61°06'15" e 93,17m até o vértice M-1241, de
coordenadas N=7.558.153,370m e E=521.972,271m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXXII - gleba 32: a descrição com área de 0,1647 Ha e perímetro de 183,136 m,
tem início no vértice M-1261, de coordenadas N=7.561.080,497m e E=529.549,907m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 135°35'54" e 61,58 m até o
vértice M-1262, de coordenadas N=7.561.036,502m e E=529.592,993m; 135°35'54" e
61,58m  até  o  vértice  M-1262,  de  coordenadas  N=7.561.036,502m  e
E=529.592,993m;  220°06'54"  e  39,42m  até  o  vértice  M-1263,  de  coordenadas
N=7.561.006,355m e E=529.567,593m; 305°45'16" e 11,40m até o vértice M-1264, de
coordenadas  N=7.561.013,015m  e  E=529.558,344m;  348°53'35"  e  65,44m  até  o
vértice M-1265, de coordenadas N=7.561.077,232m e E=529.545,737m; 51°56'44" e
5,30m até o vértice M-1261, de coordenadas N=7.561.080,497m e E=529.549,907m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXIII - gleba 33: a descrição com área de 1,0253 Ha e perímetro de 525,318 m,
tem início no vértice M-1266, de coordenadas N=7.560.904,749m e E=529.937,378m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°05'14" e 104,16 m até o
vértice M-1267, de coordenadas N=7.560.897,325m e E=530.041,273m; 94°05'14" e
104,16m  até  o  vértice  M-1267,  de  coordenadas  N=7.560.897,325m  e
E=530.041,273m;  103°03'36"  e  97,04m  até  o  vértice  M-1268,  de  coordenadas
N=7.560.875,397m e E=530.135,804m; 103°43'09" e 15,20m até o vértice M-1269, de
coordenadas  N=7.560.871,791m  e  E=530.150,574m;  252°12'09"  e  44,67m  até  o
vértice M-1270, de coordenadas N=7.560.858,136m e E=530.108,038m; 256°17'39" e
111,60m  até  o  vértice  M-1271,  de  coordenadas  N=7.560.831,693m  e
E=529.999,612m;  284°15'19"  e  93,15m  até  o  vértice  M-1272,  de  coordenadas
N=7.560.854,629m e E=529.909,334m; 53°11'25" e 17,17m até o vértice M-1273, de
coordenadas  N=7.560.864,915m  e  E=529.923,078m;  19°44'50"  e  42,32m  até  o
vértice M-1266, de coordenadas N=7.560.904,749m e E=529.937,378m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.
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XXXIV - gleba 34: a descrição com área de 41,1520 Ha e perímetro de 4.224,432
m,  tem  início  no  vértice  M-1274,  de  coordenadas  N=7.560.820,460m  e
E=536.564,211m; deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 123°43'48" e
83,61  m  até  o  vértice  M-1275,  de  coordenadas  N=7.560.774,031m  e
E=536.633,750m;  123°43'48"  e  83,61m  até  o  vértice  M-1275,  de  coordenadas
N=7.560.774,031m e E=536.633,750m; 73°15'49" e 65,99m até o vértice M-1276, de
coordenadas  N=7.560.793,033m  e  E=536.696,941m;  123°39'58"  e  68,33m  até  o
vértice M-1277, de coordenadas N=7.560.755,155m e E=536.753,809m; 134°06'13" e
49,45m  até  o  vértice  M-1278,  de  coordenadas  N=7.560.720,743m  e
E=536.789,315m;  182°30'53"  e  125,90m  até  o  vértice  M-1279,  de  coordenadas
N=7.560.594,969m e E=536.783,791m; 211°34'00" e 130,05m até o vértice M-1280,
de coordenadas N=7.560.484,161m e E=536.715,711m; 227°19'36" e 133,75m até o
vértice M-1281, de coordenadas N=7.560.393,500m e E=536.617,371m; 192°23'45" e
52,86m  até  o  vértice  M-1282,  de  coordenadas  N=7.560.341,873m  e
E=536.606,024m;  145°49'08"  e  175,04m  até  o  vértice  M-1283,  de  coordenadas
N=7.560.197,068m e E=536.704,364m; 158°02'43" e 104,54m até o vértice M-1284,
de coordenadas N=7.560.100,111m e E=536.743,448m; 180°00'00" e 78,07m até o
vértice M-1285, de coordenadas N=7.560.022,042m e E=536.743,448m; 262°59'32" e
165,13m  até  o  vértice  M-1286,  de  coordenadas  N=7.560.001,895m  e
E=536.579,548m;  270°13'16"  e  653,08m  até  o  vértice  M-1287,  de  coordenadas
N=7.560.004,414m e E=535.926,472m; 241°48'46" e 58,65m até o vértice M-1288, de
coordenadas  N=7.559.976,712m  e E=535.874,780m;  217°07'40"  e  129,50m  até  o
vértice M-1289, de coordenadas N=7.559.873,459m e E=535.796,612m; 243°49'01" e
114,82m  até  o  vértice  M-1290,  de  coordenadas  N=7.559.822,797m  e
E=535.693,576m;  27°49'23"  e  0,66m  até  o  vértice  M-1291,  de  coordenadas
N=7.559.823,380m e E=535.693,884m; 54°16'53" e 37,42m até o vértice M-1292, de
coordenadas  N=7.559.845,228m  e  E=535.724,267m;  35°07'57"  e  26,62m  até  o
vértice M-1293, de coordenadas N=7.559.866,999m e E=535.739,586m; 34°08'56" e
42,60m  até  o  vértice  M-1294,  de  coordenadas  N=7.559.902,254m  e
E=535.763,500m;  34°54'07"  e  71,82m  até  o  vértice  M-1295,  de  coordenadas
N=7.559.961,158m e E=535.804,594m; 39°59'41" e 66,48m até o vértice M-1296, de



450
____________________________________________________________________________

coordenadas  N=7.560.012,088m  e  E=535.847,322m;  58°51'48"  e  119,57m  até  o
vértice M-1297, de coordenadas N=7.560.073,915m e E=535.949,666m; 68°34'35" e
127,62m  até  o  vértice  M-1298,  de  coordenadas  N=7.560.120,528m  e
E=536.068,464m;  54°05'27"  e  111,81m  até  o  vértice  M-1299,  de  coordenadas
N=7.560.186,107m e E=536.159,027m; 48°51'25" e 166,87m até o vértice M-1300, de
coordenadas  N=7.560.295,899m  e  E=536.284,693m;  35°42'09"  e  134,53m  até  o
vértice M-1301, de coordenadas N=7.560.405,148m e E=536.363,203m; 31°59'36" e
108,84m  até  o  vértice  M-1302,  de  coordenadas  N=7.560.497,459m  e
E=536.420,870m;  311°43'41"  e  67,68m  até  o  vértice  M-1303,  de  coordenadas
N=7.560.542,509m e E=536.370,357m; 267°48'36" e 37,26m até o vértice M-1304, de
coordenadas  N=7.560.541,085m  e  E=536.333,120m;  267°11'41"  e  104,10m  até  o
vértice M-1305, de coordenadas N=7.560.535,990m e E=536.229,145m; 208°34'09" e
52,87m  até  o  vértice  M-1306,  de  coordenadas  N=7.560.489,559m  e
E=536.203,862m;  275°33'11"  e  65,61m  até  o  vértice  M-1307,  de  coordenadas
N=7.560.495,907m e E=536.138,564m; 311°31'06" e 73,16m até o vértice M-1308, de
coordenadas  N=7.560.544,404m  e  E=536.083,784m;  25°10'39"  e  170,96m  até  o
vértice M-1309, de coordenadas N=7.560.699,119m e E=536.156,513m; 54°30'24" e
26,95m  até  o  vértice  M-1310,  de  coordenadas  N=7.560.714,769m  e
E=536.178,459m;  78°40'52"  e  111,07m  até  o  vértice  M-1311,  de  coordenadas
N=7.560.736,568m e E=536.287,366m; 79°47'02" e 64,39m até o vértice M-1312, de
coordenadas  N=7.560.747,989m  e  E=536.350,739m;  94°44'17"  e  70,58m  até  o
vértice M-1313, de coordenadas N=7.560.742,158m e E=536.421,081m; 80°54'40" e
78,12m  até  o  vértice  M-1314,  de  coordenadas  N=7.560.754,499m  e
E=536.498,225m;  30°32'26"  e  58,95m  até  o  vértice  M-1315,  de  coordenadas
N=7.560.805,269m e E=536.528,179m; 67°08'20" e 39,10m até o vértice M-1274, de
coordenadas N=7.560.820,460m e E=536.564,211m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXXV - gleba 35: a descrição com área de 49,9706 Ha e perímetro de 3.091,900 m,
tem início no vértice M-1316, de coordenadas N=7.558.353,596m e E=534.832,375m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 132°24'38" e 62,98 m até o
vértice M-1317, de coordenadas N=7.558.311,117m e E=534.878,878m; 132°24'38" e
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62,98m até o vértice M-1317, de coordenadas N=7.558.311,117m e E=534.878,878m;
157°03'52" e 139,27m até o vértice M-1318, de coordenadas N=7.558.182,860m e
E=534.933,150m;  174°44'21"  e  124,44m  até  o  vértice  M-1319,  de  coordenadas
N=7.558.058,949m e E=534.944,560m; 189°28'28" e 124,88m até o vértice M-1320,
de coordenadas N=7.557.935,771m e E=534.924,003m; 223°25'47" e 129,93m até o
vértice M-1321, de coordenadas N=7.557.841,417m e E=534.834,684m; 251°30'28" e
49,02m  até  o  vértice  M-1322,  de  coordenadas  N=7.557.825,868m  e
E=534.788,191m;  253°19'14"  e  53,02m  até  o  vértice  M-1323,  de  coordenadas
N=7.557.810,649m e E=534.737,398m; 188°53'12" e 113,15m até o vértice M-1324,
de coordenadas N=7.557.698,859m e E=534.719,919m; 194°41'40" e 155,01m até o
vértice M-1325, de coordenadas N=7.557.548,916m e E=534.680,597m; 207°15'30" e
261,34m  até  o  vértice  M-1326,  de  coordenadas  N=7.557.316,594m  e
E=534.560,900m;  234°48'42"  e  115,30m  até  o  vértice  M-1327,  de  coordenadas
N=7.557.250,153m e E=534.466,673m; 299°58'29" e 292,04m até o vértice M-1328,
de coordenadas N=7.557.396,062m e E=534.213,693m; 345°30'25" e 393,28m até o
vértice M-1329, de coordenadas N=7.557.776,825m e E=534.115,270m; 357°51'47" e
130,96m  até  o  vértice  M-1330,  de  coordenadas  N=7.557.907,695m  e
E=534.110,387m;  44°12'25"  e  105,57m  até  o  vértice  M-1331,  de  coordenadas
N=7.557.983,368m e E=534.183,993m; 71°05'57" e 75,04m até o vértice M-1332, de
coordenadas  N=7.558.007,676m  e  E=534.254,989m;  83°39'07"  e  67,67m  até  o
vértice M-1333, de coordenadas N=7.558.015,159m e E=534.322,245m; 91°53'16" e
92,99m  até  o  vértice  M-1334,  de  coordenadas  N=7.558.012,095m  e
E=534.415,185m;  84°03'44"  e  65,34m  até  o  vértice  M-1335,  de  coordenadas
N=7.558.018,854m e E=534.480,170m; 50°45'58" e 129,86m até o vértice M-1336, de
coordenadas  N=7.558.100,986m  e  E=534.580,753m;  16°51'43"  e  184,11m  até  o
vértice M-1337, de coordenadas N=7.558.277,179m e E=534.634,156m; 106°29'30" e
18,82m  até  o  vértice  M-1338,  de  coordenadas  N=7.558.271,836m  e
E=534.652,202m;  64°14'28"  e  105,72m  até  o  vértice  M-1339,  de  coordenadas
N=7.558.317,781m e E=534.747,418m; 101°11'06" e 34,63m até o vértice M-1340, de
coordenadas  N=7.558.311,063m  e  E=534.781,392m;  61°02'53"  e  32,68m  até  o
vértice M-1341, de coordenadas N=7.558.326,881m e E=534.809,984m; 39°58'01" e
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34,86m  até  o  vértice  M-1316,  de  coordenadas  N=7.558.353,596m  e
E=534.832,375m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVI - gleba 36: a descrição com área de 44,4379 Ha e perímetro de 2.932,322
m,  tem  início  no  vértice  M-1342,  de  coordenadas  N=7.556.935,797m  e
E=537.315,834m; deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 97°01'52" e
421,75  m  até  o  vértice  M-1343,  de  coordenadas  N=7.556.884,171m  e
E=537.734,409m;  97°01'52"  e  421,75m  até  o  vértice  M-1343,  de  coordenadas
N=7.556.884,171m e E=537.734,409m; 114°56'08" e 80,64m até o vértice M-1344, de
coordenadas  N=7.556.850,173m  e  E=537.807,533m;  149°51'18"  e  72,81m  até  o
vértice M-1345, de coordenadas N=7.556.787,214m e E=537.844,095m; 184°05'26" e
106,04m  até  o  vértice  M-1346,  de  coordenadas  N=7.556.681,444m  e
E=537.836,531m;  196°11'59"  e  253,07m  até  o  vértice  M-1347,  de  coordenadas
N=7.556.438,422m e E=537.765,928m; 201°52'02" e 212,39m até o vértice M-1348,
de coordenadas N=7.556.241,311m e E=537.686,821m; 325°08'38" e 41,19m até o
vértice M-1349, de coordenadas N=7.556.275,108m e E=537.663,282m; 302°15'24" e
80,64m  até  o  vértice  M-1350,  de  coordenadas  N=7.556.318,147m  e
E=537.595,089m;  301°57'50"  e  105,68m  até  o  vértice  M-1351,  de  coordenadas
N=7.556.374,092m e E=537.505,432m; 228°08'54" e 105,54m até o vértice M-1352,
de coordenadas N=7.556.303,677m e E=537.426,820m; 162°43'43" e 46,03m até o
vértice M-1353, de coordenadas N=7.556.259,719m e E=537.440,487m; 200°54'19" e
92,16m  até  o  vértice  M-1354,  de  coordenadas  N=7.556.173,625m  e
E=537.407,602m;  300°47'19"  e  150,24m  até  o  vértice  M-1355,  de  coordenadas
N=7.556.250,529m e E=537.278,536m; 353°28'30" e 88,04m até o vértice M-1356, de
coordenadas  N=7.556.337,998m  e  E=537.268,532m;  292°58'32"  e  89,54m  até  o
vértice M-1357, de coordenadas N=7.556.372,950m e E=537.186,093m; 290°47'35" e
155,00m  até  o  vértice  M-1358,  de  coordenadas  N=7.556.427,972m  e
E=537.041,190m;  311°03'17"  e  129,28m  até  o  vértice  M-1359,  de  coordenadas
N=7.556.512,879m e E=536.943,704m; 324°32'43" e 12,50m até o vértice M-1360, de
coordenadas  N=7.556.523,058m  e  E=536.936,456m;  14°58'36"  e  92,26m  até  o
vértice M-1361, de coordenadas N=7.556.612,189m e E=536.960,299m; 33°20'36" e
52,75m  até  o  vértice  M-1362,  de  coordenadas  N=7.556.656,260m  e
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E=536.989,296m;  85°06'25"  e  132,86m  até  o  vértice  M-1363,  de  coordenadas
N=7.556.667,593m e E=537.121,677m; 4°05'27" e 212,08m até o vértice M-1364, de
coordenadas  N=7.556.879,134m  e  E=537.136,806m;  41°40'10"  e  60,68m  até  o
vértice M-1365, de coordenadas N=7.556.924,465m e E=537.177,151m; 85°19'43" e
139,15m  até  o  vértice  M-1342,  de  coordenadas  N=7.556.935,797m  e
E=537.315,834m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVII - gleba 37: a descrição com área de 0,0027 Ha e perímetro de 33,846 m,
tem início no vértice M-1366, de coordenadas N=7.543.591,150m e E=526.660,611m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 154°12'09" e 12,72 m até o
vértice M-1367, de coordenadas N=7.543.579,697m e E=526.666,147m; 154°12'09" e
12,72m  até  o  vértice  M-1367,  de  coordenadas  N=7.543.579,697m  e
E=526.666,147m;  201°49'34"  e  4,77m  até  o  vértice  M-1368,  de  coordenadas
N=7.543.575,269m e E=526.664,373m; 342°28'02" e 7,26m até o vértice M-1369, de
coordenadas  N=7.543.582,190m  e  E=526.662,187m;  350°01'26"  e  9,10m  até  o
vértice M-1366, de coordenadas N=7.543.591,150m e E=526.660,611m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVIII - gleba 38: a descrição com área de 0,4486 Ha e perímetro de 701,320 m,
tem início no vértice M-1370, de coordenadas N=7.543.133,364m e E=526.329,155m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°37'26" e 173,93 m até o
vértice M-1371, de coordenadas N=7.543.116,319m e E=526.502,247m; 95°37'26" e
173,93m  até  o  vértice  M-1371,  de  coordenadas  N=7.543.116,319m  e
E=526.502,247m;  95°11'16"  e  125,33m  até  o  vértice  M-1372,  de  coordenadas
N=7.543.104,987m e E=526.627,063m; 134°28'57" e 55,45m até o vértice M-1373, de
coordenadas  N=7.543.066,132m  e  E=526.666,626m;  292°24'58"  e  10,75m  até  o
vértice M-1374, de coordenadas N=7.543.070,230m e E=526.656,691m; 284°51'50" e
70,21m  até  o  vértice  M-1375,  de  coordenadas  N=7.543.088,241m  e
E=526.588,831m;  283°00'27"  e  61,56m  até  o  vértice  M-1376,  de  coordenadas
N=7.543.102,096m e E=526.528,854m; 275°57'52" e 91,00m até o vértice M-1377, de
coordenadas  N=7.543.111,552m  e  E=526.438,342m;  274°40'40"  e  54,38m  até  o
vértice M-1378, de coordenadas N=7.543.115,987m e E=526.384,144m; 281°36'10" e
44,88m  até  o  vértice  M-1379,  de  coordenadas  N=7.543.125,013m  e



454
____________________________________________________________________________

E=526.340,180m;  307°08'20"  e  13,83m  até  o  vértice  M-1370,  de  coordenadas
N=7.543.133,364m  e  E=526.329,155m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXXIX - gleba 39: a descrição com área de 0,6180 Ha e perímetro de 432,804 m,
tem início no vértice M-1380, de coordenadas N=7.543.087,358m e E=527.201,972m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  96°39'29" e 62,45 m até o
vértice M-1381, de coordenadas N=7.543.080,117m e E=527.264,003m; 96°39'29" e
62,45m até o vértice M-1381, de coordenadas N=7.543.080,117m e E=527.264,003m;
231°01'06" e 26,22m até o  vértice  M-1382,  de  coordenadas N=7.543.063,626m e
E=527.243,625m;  250°46'22"  e  53,97m  até  o  vértice  M-1383,  de  coordenadas
N=7.543.045,852m e E=527.192,662m; 256°48'03" e 60,98m até o vértice M-1384, de
coordenadas  N=7.543.031,929m  e  E=527.133,296m;  260°21'10"  e  68,66m  até  o
vértice M-1385, de coordenadas N=7.543.020,423m e E=527.065,610m; 45°02'09" e
80,47m  até  o  vértice  M-1386,  de  coordenadas  N=7.543.077,285m  e
E=527.122,543m;  82°46'21"  e  80,06m  até  o  vértice  M-1380,  de  coordenadas
N=7.543.087,358m  e  E=527.201,972m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XL - gleba 40: a descrição com área de 0,6705 Ha e perímetro de 556,952 m, tem
início  no  vértice  M-1387,  de  coordenadas  N=7.543.228,387m  e  E=527.544,900m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 105°27'38" e 85,03 m até o
vértice M-1388, de coordenadas N=7.543.205,721m e E=527.626,850m; 105°27'38" e
85,03m  até  o  vértice  M-1388,  de  coordenadas  N=7.543.205,721m  e
E=527.626,850m;  134°09'04"  e  128,55m  até  o  vértice  M-1389,  de  coordenadas
N=7.543.116,179m e E=527.719,085m; 228°39'40" e 31,41m até o vértice M-1390, de
coordenadas  N=7.543.095,431m  e  E=527.695,500m;  314°21'00"  e  56,95m  até  o
vértice M-1391, de coordenadas N=7.543.135,244m e E=527.654,774m; 315°06'50" e
45,18m  até  o  vértice  M-1392,  de  coordenadas  N=7.543.167,252m  e
E=527.622,893m;  302°32'35"  e  71,83m  até  o  vértice  M-1393,  de  coordenadas
N=7.543.205,891m e E=527.562,341m; 265°56'29" e 72,09m até o vértice M-1394, de
coordenadas  N=7.543.200,789m  e  E=527.490,431m;  23°36'49"  e  16,38m  até  o
vértice M-1395, de coordenadas N=7.543.215,795m e E=527.496,992m; 75°16'26" e
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49,54m  até  o  vértice  M-1387,  de  coordenadas  N=7.543.228,387m  e
E=527.544,900m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLI - gleba 41: a descrição com área de 0,8817 Ha e perímetro de 941,189 m, tem
início  no  vértice  M-1396,  de  coordenadas  N=7.544.041,815m  e  E=526.792,223m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  97°48'19" e 64,90 m até o
vértice M-1397, de coordenadas N=7.544.033,001m e E=526.856,522m; 97°48'19" e
64,90m  até  o  vértice  M-1397,  de  coordenadas  N=7.544.033,001m  e
E=526.856,522m;  186°07'22"  e  46,72m  até  o  vértice  M-1398,  de  coordenadas
N=7.543.986,549m e E=526.851,539m; 289°53'18" e 12,06m até o vértice M-1399, de
coordenadas  N=7.543.990,652m  e  E=526.840,198m;  297°56'30"  e  43,03m  até  o
vértice M-1400, de coordenadas N=7.544.010,814m e E=526.802,185m; 279°50'20" e
52,26m  até  o  vértice  M-1401,  de  coordenadas  N=7.544.019,745m  e
E=526.750,689m;  264°27'02"  e  91,45m  até  o  vértice  M-1402,  de  coordenadas
N=7.544.010,901m e E=526.659,665m; 251°38'27" e 93,63m até o vértice M-1403, de
coordenadas  N=7.543.981,409m  e  E=526.570,799m;  263°00'29"  e  79,35m  até  o
vértice M-1404, de coordenadas N=7.543.971,751m e E=526.492,044m; 277°00'07" e
76,59m  até  o  vértice  M-1405,  de  coordenadas  N=7.543.981,087m  e
E=526.416,028m;  81°20'15"  e  135,68m  até  o  vértice  M-1406,  de  coordenadas
N=7.544.001,521m e E=526.550,156m; 78°42'14" e 122,14m até o vértice M-1407, de
coordenadas  N=7.544.025,446m  e  E=526.669,930m;  82°22'35"  e  123,38m  até  o
vértice M-1396, de coordenadas N=7.544.041,815m e E=526.792,223m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLII - gleba 42: a descrição com área de 1,1225 Ha e perímetro de 463,689 m, tem
início  no  vértice  M-1408,  de  coordenadas  N=7.544.534,253m  e  E=526.335,455m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°18'38" e 152,09 m até o
vértice M-1409, de coordenadas N=7.544.522,821m e E=526.487,118m; 94°18'38" e
152,09m  até  o  vértice  M-1409,  de  coordenadas  N=7.544.522,821m  e
E=526.487,118m;  165°03'02"  e  39,10m  até  o  vértice  M-1410,  de  coordenadas
N=7.544.485,046m e E=526.497,204m; 194°38'18" e 59,87m até o vértice M-1411, de
coordenadas  N=7.544.427,124m  e  E=526.482,075m;  247°28'57"  e  47,88m  até  o
vértice M-1412, de coordenadas N=7.544.408,788m e E=526.437,845m; 333°13'01" e
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47,17m  até  o  vértice  M-1413,  de  coordenadas  N=7.544.450,894m  e
E=526.416,591m;  309°51'03"  e  78,34m  até  o  vértice  M-1414,  de  coordenadas
N=7.544.501,093m e E=526.356,449m; 327°39'42" e 39,25m até o vértice M-1408, de
coordenadas N=7.544.534,253m e E=526.335,455m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIII - gleba 43: a descrição com área de 1,1225 Ha e perímetro de 463,689 m, tem
início  no  vértice  M-1408,  de  coordenadas  N=7.544.534,253m  e  E=526.335,455m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°18'38" e 152,09 m até o
vértice M-1409, de coordenadas N=7.544.522,821m e E=526.487,118m; 94°18'38" e
152,09m  até  o  vértice  M-1409,  de  coordenadas  N=7.544.522,821m  e
E=526.487,118m;  165°03'02"  e  39,10m  até  o  vértice  M-1410,  de  coordenadas
N=7.544.485,046m e E=526.497,204m; 194°38'18" e 59,87m até o vértice M-1411, de
coordenadas  N=7.544.427,124m  e  E=526.482,075m;  247°28'57"  e  47,88m  até  o
vértice M-1412, de coordenadas N=7.544.408,788m e E=526.437,845m; 333°13'01" e
47,17m  até  o  vértice  M-1413,  de  coordenadas  N=7.544.450,894m  e
E=526.416,591m;  309°51'03"  e  78,34m  até  o  vértice  M-1414,  de  coordenadas
N=7.544.501,093m e E=526.356,449m; 327°39'42" e 39,25m até o vértice M-1408, de
coordenadas N=7.544.534,253m e E=526.335,455m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIV - gleba 44: a descrição com área de 3,9134 Ha e perímetro de 3.728,046 m,
tem início no vértice M-1415, de coordenadas N=7.555.844,842m e E=532.896,737m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 140°12'32" e 153,84 m até o
vértice M-1416, de coordenadas N=7.555.726,635m e E=532.995,192m; 140°12'32" e
153,84m  até  o  vértice  M-1416,  de  coordenadas  N=7.555.726,635m  e
E=532.995,192m;  117°15'34"  e  251,70m  até  o  vértice  M-1417,  de  coordenadas
N=7.555.611,352m e E=533.218,936m; 170°54'55" e 351,69m até o vértice M-1418,
de coordenadas N=7.555.264,072m e E=533.274,466m; 110°09'54" e 271,79m até o
vértice M-1419, de coordenadas N=7.555.170,377m e E=533.529,599m; 185°18'20" e
126,40m  até  o  vértice  M-1420,  de  coordenadas  N=7.555.044,514m  e
E=533.517,911m;  181°15'18"  e  288,20m  até  o  vértice  M-1421,  de  coordenadas
N=7.554.756,384m e E=533.511,599m; 184°44'43" e 353,36m até o vértice M-1422,
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de coordenadas N=7.554.404,230m e E=533.482,367m; 196°42'22" e 61,21m até o
vértice M-1423, de coordenadas N=7.554.345,600m e E=533.464,770m; 326°51'43" e
11,82m até o vértice M-1424, de coordenadas N=7.554.355,497m e E=533.458,309m;
4°30'19"  e  800,30m  até  o  vértice  M-1425,  de  coordenadas  N=7.555.153,322m  e
E=533.521,174m;  276°01'05"  e  119,62m  até  o  vértice  M-1426,  de  coordenadas
N=7.555.165,864m e E=533.402,209m; 295°33'09" e 133,70m até o vértice M-1427,
de coordenadas N=7.555.223,532m e E=533.281,590m; 344°43'11" e 148,26m até o
vértice M-1428, de coordenadas N=7.555.366,548m e E=533.242,518m; 347°47'52" e
54,61m  até  o  vértice  M-1429,  de  coordenadas  N=7.555.419,925m  e
E=533.230,975m;  352°53'44"  e  65,61m  até  o  vértice  M-1430,  de  coordenadas
N=7.555.485,027m e E=533.222,861m; 357°43'03" e 61,49m até o vértice M-1431, de
coordenadas  N=7.555.546,465m  e  E=533.220,413m;  325°51'11"  e  65,76m  até  o
vértice M-1432, de coordenadas N=7.555.600,891m e E=533.183,498m; 294°42'29" e
59,32m  até  o  vértice  M-1433,  de  coordenadas  N=7.555.625,689m  e
E=533.129,604m;  309°10'03"  e  56,58m  até  o  vértice  M-1434,  de  coordenadas
N=7.555.661,423m e E=533.085,739m; 289°06'32" e 60,21m até o vértice M-1435, de
coordenadas  N=7.555.681,135m  e  E=533.028,843m;  291°38'56"  e  78,73m  até  o
vértice M-1436, de coordenadas N=7.555.710,178m e E=532.955,670m; 314°02'39" e
51,70m  até  o  vértice  M-1437,  de  coordenadas  N=7.555.746,120m  e
E=532.918,509m;  338°56'50"  e  48,55m  até  o  vértice  M-1438,  de  coordenadas
N=7.555.791,428m e E=532.901,068m; 355°11'19" e 42,00m até o vértice M-1439, de
coordenadas  N=7.555.833,276m  e  E=532.897,546m;  355°59'58"  e  11,59m  até  o
vértice M-1415, de coordenadas N=7.555.844,842m e E=532.896,737m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLV - gleba 45: a descrição com área de 1,0271 Ha e perímetro de 1.390,045 m,
tem início no vértice M-1440, de coordenadas N=7.556.372,882m e E=533.340,613m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 230°25'16" e 68,27 m até o
vértice M-1441, de coordenadas N=7.556.329,388m e E=533.287,997m; 230°25'16" e
68,27m  até  o  vértice  M-1441,  de  coordenadas  N=7.556.329,388m  e
E=533.287,997m;  227°39'03"  e  389,41m  até  o  vértice  M-1442,  de  coordenadas
N=7.556.067,066m e E=533.000,206m; 207°13'32" e 229,01m até o vértice M-1443,
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de coordenadas N=7.555.863,430m e E=532.895,437m; 355°59'58" e 14,27m até o
vértice M-1444, de coordenadas N=7.555.877,669m e E=532.894,441m; 13°06'13" e
66,11m até o vértice M-1445, de coordenadas N=7.555.942,058m e E=532.909,430m;
20°30'34"  e  61,88m  até  o  vértice  M-1446,  de  coordenadas  N=7.556.000,014m  e
E=532.931,109m;  23°07'36"  e  29,82m  até  o  vértice  M-1447,  de  coordenadas
N=7.556.027,440m e E=532.942,823m; 41°34'30" e 45,34m até o vértice M-1448, de
coordenadas  N=7.556.061,359m  e  E=532.972,910m;  51°37'50"  e  40,19m  até  o
vértice M-1449, de coordenadas N=7.556.086,308m e E=533.004,424m; 50°34'34" e
58,59m  até  o  vértice  M-1450,  de  coordenadas  N=7.556.123,515m  e
E=533.049,682m;  49°36'10"  e  121,31m  até  o  vértice  M-1451,  de  coordenadas
N=7.556.202,131m e E=533.142,064m; 34°39'37" e 64,77m até o vértice M-1452, de
coordenadas  N=7.556.255,406m  e  E=533.178,898m;  47°03'55"  e  53,50m  até  o
vértice M-1453, de coordenadas N=7.556.291,850m e E=533.218,069m; 50°48'10" e
70,40m  até  o  vértice  M-1454,  de  coordenadas  N=7.556.336,343m  e
E=533.272,627m;  61°44'36"  e  77,18m  até  o  vértice  M-1440,  de  coordenadas
N=7.556.372,882m  e  E=533.340,613m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XLVI - gleba 46: a descrição com área de 0,0000 Ha e perímetro de 0,021 m, tem
início  no  vértice  M-1455,  de  coordenadas  N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  171°56'27" e 0,01 m até o
vértice M-1456, de coordenadas N=7.547.661,952m e E=527.169,192m; 171°56'27" e
0,01m até o vértice M-1456, de coordenadas N=7.547.661,952m e E=527.169,192m;
223°38'20"  e  0,00m  até  o  vértice  M-1457,  de  coordenadas  N=7.547.661,949m  e
E=527.169,189m;  12°21'47"  e  0,01m  até  o  vértice  M-1455,  de  coordenadas
N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XLVII - gleba 47: a descrição com área de 18,1231 Ha e perímetro de 2.106,088 m,
tem início no vértice M-1458, de coordenadas N=7.548.388,913m e E=528.384,801m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 139°24'25" e 107,25 m até o
vértice M-1459, de coordenadas N=7.548.307,476m e E=528.454,584m; 139°24'25" e
107,25m  até  o  vértice  M-1459,  de  coordenadas  N=7.548.307,476m  e
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E=528.454,584m;  158°00'52"  e  76,56m  até  o  vértice  M-1460,  de  coordenadas
N=7.548.236,481m e E=528.483,247m; 192°37'04" e 106,73m até o vértice M-1461,
de coordenadas N=7.548.132,333m e E=528.459,933m; 164°42'21" e 141,84m até o
vértice M-1462, de coordenadas N=7.547.995,514m e E=528.497,347m; 269°43'31" e
216,90m  até  o  vértice  M-1463,  de  coordenadas  N=7.547.994,473m  e
E=528.280,448m;  270°46'24"  e  288,93m  até  o  vértice  M-1464,  de  coordenadas
N=7.547.998,372m e E=527.991,542m; 270°34'49" e 168,06m até o vértice M-1465,
de  coordenadas  N=7.548.000,074m  e E=527.823,491m;  70°35'25"  e  3,67m até  o
vértice M-1466, de coordenadas N=7.548.001,294m e E=527.826,953m; 44°31'42" e
56,71m  até  o  vértice  M-1467,  de  coordenadas  N=7.548.041,725m  e
E=527.866,724m;  338°14'21"  e  101,49m  até  o  vértice  M-1468,  de  coordenadas
N=7.548.135,985m e E=527.829,098m; 62°30'38" e 66,46m até o vértice M-1469, de
coordenadas  N=7.548.166,662m  e  E=527.888,055m;  52°25'05"  e  210,49m  até  o
vértice M-1470, de coordenadas N=7.548.295,037m e E=528.054,860m; 34°20'30" e
96,69m  até  o  vértice  M-1471,  de  coordenadas  N=7.548.374,871m  e
E=528.109,404m;  77°22'10"  e  61,41m  até  o  vértice  M-1472,  de  coordenadas
N=7.548.388,299m e E=528.169,328m; 153°13'57" e 133,86m até o vértice M-1473,
de coordenadas N=7.548.268,783m e E=528.229,615m; 136°45'03" e 57,96m até o
vértice M-1474, de coordenadas N=7.548.226,569m e E=528.269,325m; 44°11'30" e
68,60m  até  o  vértice  M-1475,  de  coordenadas  N=7.548.275,756m  e
E=528.317,144m;  46°59'14"  e  85,89m  até  o  vértice  M-1476,  de  coordenadas
N=7.548.334,344m e E=528.379,944m; 358°13'41" e 45,78m até o vértice M-1477, de
coordenadas  N=7.548.380,100m  e  E=528.378,528m;  35°26'40"  e  10,82m  até  o
vértice M-1458, de coordenadas N=7.548.388,913m e E=528.384,801m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLVIII - gleba 48: a descrição com área de 8,8112 Ha e perímetro de 2.017,841 m,
tem início no vértice M-1478, de coordenadas N=7.544.524,924m e E=514.648,235m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 107°25'34" e 28,52 m até o
vértice M-1479, de coordenadas N=7.544.516,384m e E=514.675,442m; 107°25'34" e
28,52m  até  o  vértice  M-1479,  de  coordenadas  N=7.544.516,384m  e
E=514.675,442m;  232°43'13"  e  70,03m  até  o  vértice  M-1480,  de  coordenadas
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N=7.544.473,965m e E=514.619,718m; 224°30'13" e 327,48m até o vértice M-1481,
de coordenadas N=7.544.240,403m e E=514.390,168m; 282°14'13" e 336,16m até o
vértice M-1482, de coordenadas N=7.544.311,654m e E=514.061,643m; 285°08'59" e
181,88m  até  o  vértice  M-1483,  de  coordenadas  N=7.544.359,187m  e
E=513.886,084m;  253°09'21"  e  118,18m  até  o  vértice  M-1484,  de  coordenadas
N=7.544.324,941m e E=513.772,972m; 40°01'21" e 9,19m até o vértice M-1485, de
coordenadas  N=7.544.331,978m  e  E=513.778,882m;  57°03'49"  e  94,63m  até  o
vértice M-1486, de coordenadas N=7.544.383,430m e E=513.858,303m; 79°53'17" e
61,05m  até  o  vértice  M-1487,  de  coordenadas  N=7.544.394,149m  e
E=513.918,407m;  110°25'32"  e  135,14m  até  o  vértice  M-1488,  de  coordenadas
N=7.544.346,985m e E=514.045,054m; 98°18'57" e 88,94m até o vértice M-1489, de
coordenadas  N=7.544.334,121m  e  E=514.133,063m;  55°51'39"  e  282,69m  até  o
vértice M-1490, de coordenadas N=7.544.492,767m e E=514.367,036m; 81°10'09" e
97,75m  até  o  vértice  M-1491,  de  coordenadas  N=7.544.507,774m  e
E=514.463,631m;  79°28'27"  e  93,88m  até  o  vértice  M-1492,  de  coordenadas
N=7.544.524,924m e E=514.555,933m; 90°00'00" e 92,30m até o vértice M-1478, de
coordenadas N=7.544.524,924m e E=514.648,235m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIX - gleba 49: a descrição com área de 6,1652 Ha e perímetro de 1.187,120 m,
tem início no vértice M-1493, de coordenadas N=7.544.164,757m e E=513.122,036m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°21'57" e 90,10 m até o
vértice M-1494, de coordenadas N=7.544.145,463m e E=513.210,045m; 102°21'57" e
90,10m  até  o  vértice  M-1494,  de  coordenadas  N=7.544.145,463m  e
E=513.210,045m;  99°11'58"  e  80,46m  até  o  vértice  M-1495,  de  coordenadas
N=7.544.132,600m e E=513.289,468m; 105°19'54" e 113,51m até o vértice M-1496,
de coordenadas N=7.544.102,586m e E=513.398,942m; 109°20'11" e 84,17m até o
vértice M-1497, de coordenadas N=7.544.074,716m e E=513.478,364m; 119°19'37" e
78,79m  até  o  vértice  M-1498,  de  coordenadas  N=7.544.036,127m  e
E=513.547,053m;  102°11'08"  e  3,46m  até  o  vértice  M-1499,  de  coordenadas
N=7.544.035,395m e E=513.550,440m; 229°34'03" e 92,77m até o vértice M-1500, de
coordenadas  N=7.543.975,229m  e E=513.479,826m;  274°22'54"  e  409,92m  até  o
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vértice M-1501, de coordenadas N=7.544.006,547m e E=513.071,101m; 316°18'22" e
6,71m até o vértice M-1502, de coordenadas N=7.544.011,398m e E=513.066,465m;
50°56'30"  e  5,22m  até  o  vértice  M-1503,  de  coordenadas  N=7.544.014,688m  e
E=513.070,519m;  355°45'30"  e  58,04m  até  o  vértice  M-1504,  de  coordenadas
N=7.544.072,572m e E=513.066,226m; 339°03'03" e 78,05m até o vértice M-1505, de
coordenadas  N=7.544.145,463m  e  E=513.038,320m;  77°01'16"  e  85,91m  até  o
vértice M-1493, de coordenadas N=7.544.164,757m e E=513.122,036m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

L - gleba 50: a descrição com área de 3,0687 Ha e perímetro de 774,816 m, tem
início  no  vértice  M-1506,  de  coordenadas  N=7.541.467,173m  e  E=513.812,777m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°51'47" e 16,61 m até o
vértice M-1507, de coordenadas N=7.541.450,645m e E=513.811,080m; 185°51'47" e
16,61m até o vértice M-1507, de coordenadas N=7.541.450,645m e E=513.811,080m;
191°36'24" e 85,36m até o  vértice  M-1508,  de  coordenadas N=7.541.367,035m e
E=513.793,907m;  220°16'19"  e  36,53m  até  o  vértice  M-1509,  de  coordenadas
N=7.541.339,165m e E=513.770,295m; 225°02'09" e 39,44m até o vértice M-1510, de
coordenadas  N=7.541.311,295m  e  E=513.742,390m;  249°47'55"  e  43,46m  até  o
vértice M-1511, de coordenadas N=7.541.296,288m e E=513.701,605m; 249°47'54" e
43,46m  até  o  vértice  M-1512,  de  coordenadas  N=7.541.281,281m  e
E=513.660,821m;  270°00'00"  e  79,42m  até  o  vértice  M-1513,  de  coordenadas
N=7.541.281,281m e E=513.581,398m; 293°10'21" e 65,38m até o vértice M-1514, de
coordenadas  N=7.541.307,007m  e  E=513.521,295m;  326°56'33"  e  13,62m  até  o
vértice M-1515, de coordenadas N=7.541.318,421m e E=513.513,867m; 87°52'53" e
27,73m  até  o  vértice  M-1516,  de  coordenadas  N=7.541.319,446m  e
E=513.541,577m;  35°06'00"  e  100,87m  até  o  vértice  M-1517,  de  coordenadas
N=7.541.401,973m e E=513.599,578m; 72°59'44" e 222,95m até o vértice M-1506, de
coordenadas N=7.541.467,173m e E=513.812,777m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LI - gleba 51: a descrição com área de 4,7630 Ha e perímetro de 1.030,154 m, tem
início  no  vértice  M-1518,  de  coordenadas  N=7.542.985,104m  e  E=514.173,354m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 172°11'33" e 139,05 m até o
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vértice M-1519, de coordenadas N=7.542.847,339m e E=514.192,243m; 172°11'33" e
139,05m  até  o  vértice  M-1519,  de  coordenadas  N=7.542.847,339m  e
E=514.192,243m;  94°37'03"  e  95,07m  até  o  vértice  M-1520,  de  coordenadas
N=7.542.839,685m e E=514.287,008m; 244°40'55" e 39,70m até o vértice M-1521, de
coordenadas  N=7.542.822,709m  e E=514.251,123m;  251°57'39"  e  103,85m  até  o
vértice M-1522, de coordenadas N=7.542.790,551m e E=514.152,381m; 272°35'58" e
94,55m  até  o  vértice  M-1523,  de  coordenadas  N=7.542.794,839m  e
E=514.057,933m;  270°00'00"  e  115,91m  até  o  vértice  M-1524,  de  coordenadas
N=7.542.794,839m e E=513.942,019m; 314°57'48" e 64,33m até o vértice M-1525, de
coordenadas  N=7.542.840,299m  e  E=513.896,501m;  84°55'42"  e  34,72m  até  o
vértice M-1526, de coordenadas N=7.542.843,368m e E=513.931,082m; 16°18'21" e
139,82m  até  o  vértice  M-1527,  de  coordenadas  N=7.542.977,563m  e
E=513.970,338m;  87°52'22"  e  203,16m  até  o  vértice  M-1518,  de  coordenadas
N=7.542.985,104m  e  E=514.173,354m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LII - gleba 52: a descrição com área de 2,0201 Ha e perímetro de 652,822 m, tem
início  no  vértice  M-1528,  de  coordenadas  N=7.543.246,665m  e  E=513.387,056m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 153°35'18" e 30,21 m até o
vértice M-1529, de coordenadas N=7.543.219,610m e E=513.400,493m; 153°35'18" e
30,21m  até  o  vértice  M-1529,  de  coordenadas  N=7.543.219,610m  e
E=513.400,493m;  79°40'45"  e  67,53m  até  o  vértice  M-1530,  de  coordenadas
N=7.543.231,709m e E=513.466,931m; 101°40'31" e 86,49m até o vértice M-1531, de
coordenadas  N=7.543.214,207m  e  E=513.551,629m;  222°21'15"  e  93,56m  até  o
vértice M-1532, de coordenadas N=7.543.145,063m e E=513.488,593m; 237°43'49" e
70,85m  até  o  vértice  M-1533,  de  coordenadas  N=7.543.107,238m  e
E=513.428,690m;  250°12'30"  e  45,37m  até  o  vértice  M-1534,  de  coordenadas
N=7.543.091,876m e E=513.385,999m; 172°42'48" e 31,39m até o vértice M-1535, de
coordenadas  N=7.543.060,735m  e  E=513.389,981m;  311°09'00"  e  19,46m  até  o
vértice M-1536, de coordenadas N=7.543.073,539m e E=513.375,330m; 314°57'47" e
63,71m até o vértice M-1537, de coordenadas N=7.543.118,559m e E=513.330,252m;
8°26'14"  e  58,52m  até  o  vértice  M-1538,  de  coordenadas  N=7.543.176,443m  e
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E=513.338,838m;  36°54'17"  e  75,07m  até  o  vértice  M-1539,  de  coordenadas
N=7.543.236,471m e E=513.383,916m; 17°07'21" e 10,67m até o vértice M-1528, de
coordenadas N=7.543.246,665m e E=513.387,056m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIII - gleba 53: a descrição com área de 3,1674 Ha e perímetro de 1.003,10 m, tem
início  no  vértice  M-1540,  de  coordenadas  N=7.547.005,997m  e  E=526.563,719m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 116°42'39" e 162,65 m até o
vértice M-1541, de coordenadas N=7.546.932,887m e E=526.709,013m; 116°42'39" e
162,65m  até  o  vértice  M-1541,  de  coordenadas  N=7.546.932,887m  e
E=526.709,013m;  117°28'57"  e  136,43m  até  o  vértice  M-1542,  de  coordenadas
N=7.546.869,929m e E=526.830,046m; 143°31'16" e 101,79m até o vértice M-1543,
de coordenadas N=7.546.788,082m e E=526.890,563m; 188°45'25" e 99,37m até o
vértice M-1544, de coordenadas N=7.546.689,866m e E=526.875,434m; 234°03'44" e
40,34m  até  o  vértice  M-1545,  de  coordenadas  N=7.546.666,191m  e
E=526.842,774m;  331°53'52"  e  80,76m  até  o  vértice  M-1546,  de  coordenadas
N=7.546.737,434m e E=526.804,730m; 331°44'47" e 79,54m até o vértice M-1547, de
coordenadas  N=7.546.807,498m  e  E=526.767,078m;  309°57'46"  e  85,94m  até  o
vértice M-1548, de coordenadas N=7.546.862,694m e E=526.701,211m; 297°58'08" e
121,98m  até  o  vértice  M-1549,  de  coordenadas  N=7.546.919,903m  e
E=526.593,475m;  335°42'39"  e  82,90m  até  o  vértice  M-1550,  de  coordenadas
N=7.546.995,468m e E=526.559,373m; 22°25'48" e 11,39m até o vértice M-1540, de
coordenadas N=7.547.005,997m e E=526.563,719m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIV - gleba 54: a descrição com área de 3,0088 Ha e perímetro de 1.395,85 m, tem
início  no  vértice  M-1551,  de  coordenadas  N=7.545.547,792m  e  E=526.538,810m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 96°34'25" e 164,98 m até o
vértice M-1552, de coordenadas N=7.545.528,905m e E=526.702,709m; 96°34'25" e
164,98m  até  o  vértice  M-1552,  de  coordenadas  N=7.545.528,905m  e
E=526.702,709m;  96°35'19"  e  186,56m  até  o  vértice  M-1553,  de  coordenadas
N=7.545.507,499m e E=526.888,042m; 123°13'19" e 91,93m até o vértice M-1554, de
coordenadas  N=7.545.457,131m  e  E=526.964,948m;  183°14'37"  e  66,84m  até  o
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vértice M-1555, de coordenadas N=7.545.390,395m e E=526.961,166m; 238°40'30" e
54,56m  até  o  vértice  M-1556,  de  coordenadas  N=7.545.362,032m  e
E=526.914,563m;  356°11'38"  e  26,33m  até  o  vértice  M-1557,  de  coordenadas
N=7.545.388,303m e E=526.912,815m; 329°51'27" e 56,12m até o vértice M-1558, de
coordenadas  N=7.545.436,831m  e  E=526.884,636m;  299°57'22"  e  86,77m  até  o
vértice M-1559, de coordenadas N=7.545.480,158m e E=526.809,460m; 275°30'38" e
89,96m  até  o  vértice  M-1560,  de  coordenadas  N=7.545.488,796m  e
E=526.719,917m;  268°13'17"  e  163,98m  até  o  vértice  M-1561,  de  coordenadas
N=7.545.483,707m e E=526.556,016m; 279°42'30" e 202,15m até o vértice M-1562,
de coordenadas N=7.545.517,796m e E=526.356,758m; 287°35'12" e 11,15m até o
vértice M-1563, de coordenadas N=7.545.521,165m e E=526.346,128m; 82°07'56" e
194,51m  até  o  vértice  M-1551,  de  coordenadas  N=7.545.547,792m  e
E=526.538,810m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LV - gleba 55: a descrição com área de 1,4902 Ha e perímetro de 808,60 m, tem
início  no  vértice  M-1564,  de  coordenadas  N=7.545.704,521m  e  E=525.992,898m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 99°36'51" e 131,71 m até o
vértice M-1565, de coordenadas N=7.545.682,524m e E=526.122,757m; 99°36'51" e
131,71m  até  o  vértice  M-1565,  de  coordenadas  N=7.545.682,524m  e
E=526.122,757m;  110°06'47"  e  80,56m  até  o  vértice  M-1566,  de  coordenadas
N=7.545.654,822m e E=526.198,403m; 129°10'18" e 123,60m até o vértice M-1567,
de coordenadas N=7.545.576,754m e E=526.294,221m; 142°05'28" e 65,86m até o
vértice M-1568, de coordenadas N=7.545.524,792m e E=526.334,685m; 287°35'12" e
61,95m  até  o  vértice  M-1569,  de  coordenadas  N=7.545.543,509m  e
E=526.275,634m;  298°17'39"  e  107,62m  até  o  vértice  M-1570,  de  coordenadas
N=7.545.594,521m e E=526.180,871m; 298°54'57" e 104,18m até o vértice M-1571,
de coordenadas N=7.545.644,893m e E=526.089,683m; 300°36'13" e 63,06m até o
vértice M-1572, de coordenadas N=7.545.676,994m e E=526.035,411m; 296°02'58" e
58,78m  até  o  vértice  M-1573,  de  coordenadas  N=7.545.702,805m  e
E=525.982,605m;  292°09'49"  e  0,47m  até  o  vértice  M-1574,  de  coordenadas
N=7.545.702,982m e E=525.982,170m; 81°50'11" e 10,84m até o vértice M-1564, de
coordenadas N=7.545.704,521m e E=525.992,898m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.
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LVI - gleba 56: a descrição com área de 0,3912 Ha e perímetro de 308,53 m, tem
início  no  vértice  M-1575,  de  coordenadas  N=7.545.805,923m  e  E=525.894,558m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 163°31'13" e 78,07 m até o
vértice M-1576, de coordenadas N=7.545.731,061m e E=525.916,705m; 163°31'13" e
78,07m  até  o  vértice  M-1576,  de  coordenadas  N=7.545.731,061m  e
E=525.916,705m;  294°49'27"  e  47,96m  até  o  vértice  M-1577,  de  coordenadas
N=7.545.751,198m e E=525.873,174m; 304°28'54" e 72,60m até o vértice M-1578, de
coordenadas  N=7.545.792,299m  e  E=525.813,331m;  303°41'55"  e  15,57m  até  o
vértice M-1579, de coordenadas N=7.545.800,939m e E=525.800,373m; 90°52'49" e
3,41m até o vértice M-1580, de coordenadas N=7.545.800,887m e E=525.803,784m;
86°49'29"  e  90,91m  até  o  vértice  M-1575,  de  coordenadas  N=7.545.805,923m  e
E=525.894,558m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LVII - gleba 57: a descrição com área de 0,0637 Ha e perímetro de 203,43 m, tem
início  no  vértice  M-1581,  de  coordenadas  N=7.545.987,623m  e  E=525.662,720m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 141°55'03" e 69,27 m até o
vértice M-1582, de coordenadas N=7.545.933,101m e E=525.705,444m; 141°55'03" e
69,27m  até  o  vértice  M-1582,  de  coordenadas  N=7.545.933,101m  e
E=525.705,444m;  172°51'58"  e  34,07m  até  o  vértice  M-1583,  de  coordenadas
N=7.545.899,291m e E=525.709,675m; 331°55'49" e 31,21m até o vértice M-1584, de
coordenadas  N=7.545.926,830m  e  E=525.694,989m;  331°17'46"  e  62,30m  até  o
vértice M-1585, de coordenadas N=7.545.981,471m e E=525.665,070m; 339°05'46" e
6,59m até o vértice M-1581, de coordenadas N=7.545.987,623m e E=525.662,720m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LVIII - gleba 58: a descrição com área de 0,9728 Ha e perímetro de 859,18 m, tem
início  no  vértice  M-1586,  de  coordenadas  N=7.548.966,771m  e  E=528.222,698m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 160°21'43" e 96,90 m até o
vértice M-1587, de coordenadas N=7.548.875,507m e E=528.255,264m; 160°21'43" e
96,90m  até  o  vértice  M-1587,  de  coordenadas  N=7.548.875,507m  e
E=528.255,264m;  153°53'51"  e  136,98m  até  o  vértice  M-1588,  de  coordenadas
N=7.548.752,496m e E=528.315,534m; 140°38'18" e 158,35m até o vértice M-1589,
de coordenadas N=7.548.630,063m e E=528.415,963m; 194°00'16" e 28,11m até o
vértice M-1590, de coordenadas N=7.548.602,791m e E=528.409,161m; 318°36'02" e
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50,97m  até  o  vértice  M-1591,  de  coordenadas  N=7.548.641,025m  e
E=528.375,455m;  306°31'56"  e  23,32m  até  o  vértice  M-1592,  de  coordenadas
N=7.548.654,909m e E=528.356,714m; 321°38'11" e 25,98m até o vértice M-1593, de
coordenadas  N=7.548.675,281m  e  E=528.340,587m;  267°09'09"  e  19,97m  até  o
vértice M-1594, de coordenadas N=7.548.674,290m e E=528.320,647m; 301°43'02" e
18,04m  até  o  vértice  M-1595,  de  coordenadas  N=7.548.683,776m  e
E=528.305,298m;  358°21'26"  e  22,01m  até  o  vértice  M-1596,  de  coordenadas
N=7.548.705,773m e E=528.304,667m; 340°51'58" e 26,84m até o vértice M-1597, de
coordenadas  N=7.548.731,126m  e  E=528.295,871m;  335°25'23"  e  38,96m  até  o
vértice M-1598, de coordenadas N=7.548.766,555m e E=528.279,667m; 335°04'39" e
37,42m  até  o  vértice  M-1599,  de  coordenadas  N=7.548.800,494m  e
E=528.263,897m;  334°33'06"  e  34,79m  até  o  vértice  M-1600,  de  coordenadas
N=7.548.831,909m e E=528.248,948m; 4°00'53" e 23,75m até o vértice M-1601, de
coordenadas  N=7.548.855,600m  e  E=528.250,611m;  328°06'07"  e  21,65m  até  o
vértice M-1602, de coordenadas N=7.548.873,980m e E=528.239,171m; 345°15'58" e
36,46m  até  o  vértice  M-1603,  de  coordenadas  N=7.548.909,239m  e
E=528.229,899m;  348°05'51"  e  45,26m  até  o  vértice  M-1604,  de  coordenadas
N=7.548.953,527m e E=528.220,564m; 9°09'21" e 13,41m até o vértice M-1586, de
coordenadas N=7.548.966,771m e E=528.222,698m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIX - gleba 59: a descrição com área de 0,0175 Ha e perímetro de 78,97 m, tem
início  no  vértice  M-1605,  de  coordenadas  N=7.549.057,979m  e  E=528.214,536m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°56'48" e 31,35 m até o
vértice M-1606, de coordenadas N=7.549.026,794m e E=528.211,287m; 185°56'48" e
31,35m até o vértice M-1606, de coordenadas N=7.549.026,794m e E=528.211,287m;
170°17'43"  e  5,63m  até  o  vértice  M-1607,  de  coordenadas  N=7.549.021,248m  e
E=528.212,236m;  324°32'10"  e  14,19m  até  o  vértice  M-1608,  de  coordenadas
N=7.549.032,805m e E=528.204,003m; 15°08'51" e 18,87m até o vértice M-1609, de
coordenadas N=7.549.051,019m e E=528.208,934m; 38°49'50" e 8,93m até o vértice
M-1605, de coordenadas N=7.549.057,979m e E=528.214,536m; chegando ao vértice
inicial da descrição deste perímetro.
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LX - gleba 60: a descrição com área de 0,0147 Ha e perímetro de 68,03 m, tem
início  no  vértice  M-1610,  de  coordenadas  N=7.549.310,948m  e  E=528.270,904m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 192°11'23" e 31,44 m até o
vértice M-1611, de coordenadas N=7.549.280,215m e E=528.264,265m; 192°11'23" e
31,44m até o vértice M-1611, de coordenadas N=7.549.280,215m e E=528.264,265m;
340°35'53" e 17,85m até o  vértice  M-1612,  de  coordenadas N=7.549.297,056m e
E=528.258,333m;  42°08'22"  e  18,74m  até  o  vértice  M-1610,  de  coordenadas
N=7.549.310,948m  e  E=528.270,904m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXI - gleba 61: a descrição com área de 0,0000 Ha e perímetro de 6,94 m, tem
início  no  vértice  M-1613,  de  coordenadas  N=7.549.385,783m  e  E=528.287,069m;
deste,  segue com os seguintes azimutes e distâncias:  192°11'23"  e 3,45 m até o
vértice M-1614, de coordenadas N=7.549.382,409m e E=528.286,341m; 192°11'23" e
3,45m até o vértice M-1614, de coordenadas N=7.549.382,409m e E=528.286,341m;
353°06'31"  e  0,63m  até  o  vértice  M-1615,  de  coordenadas  N=7.549.383,037m  e
E=528.286,265m;  16°19'54"  e  2,86m  até  o  vértice  M-1613,  de  coordenadas
N=7.549.385,783m  e  E=528.287,069m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXII - gleba 62: a descrição com área de 0,1649 Ha e perímetro de 327,65 m, tem
início  no  vértice  M-1616,  de  coordenadas  N=7.549.663,810m  e  E=528.250,218m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 181°56'32" e 73,70 m até o
vértice M-1617, de coordenadas N=7.549.590,154m e E=528.247,720m; 181°56'32" e
73,70m  até  o  vértice  M-1617,  de  coordenadas  N=7.549.590,154m  e
E=528.247,720m;  169°01'21"  e  77,58m  até  o  vértice  M-1618,  de  coordenadas
N=7.549.513,991m e E=528.262,494m; 298°13'13" e 33,04m até o vértice M-1619, de
coordenadas  N=7.549.529,617m  e  E=528.233,377m;  23°50'45"  e  35,80m  até  o
vértice M-1620, de coordenadas N=7.549.562,361m e E=528.247,850m; 343°37'34" e
58,21m  até  o  vértice  M-1621,  de  coordenadas  N=7.549.618,214m  e
E=528.231,440m;  22°23'02"  e  49,31m  até  o  vértice  M-1616,  de  coordenadas
N=7.549.663,810m  e  E=528.250,218m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.
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LXIII - gleba 63: a descrição com área de 0,4926 Ha e perímetro de 312,09 m, tem
início  no  vértice  M-1622,  de  coordenadas  N=7.550.019,955m  e  E=528.361,559m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 150°04'16" e 25,24 m até o
vértice M-1623, de coordenadas N=7.549.998,081m e E=528.374,152m; 150°04'16" e
25,24m  até  o  vértice  M-1623,  de  coordenadas  N=7.549.998,081m  e
E=528.374,152m;  132°24'56"  e  73,76m  até  o  vértice  M-1624,  de  coordenadas
N=7.549.948,327m e E=528.428,610m; 215°30'07" e 31,68m até o vértice M-1625, de
coordenadas  N=7.549.922,535m  e  E=528.410,211m;  302°01'38"  e  102,21m  até  o
vértice M-1626, de coordenadas N=7.549.976,742m e E=528.323,554m; 357°37'44" e
39,36m  até  o  vértice  M-1627,  de  coordenadas  N=7.550.016,070m  e
E=528.321,926m;  84°24'08"  e  39,82m  até  o  vértice  M-1622,  de  coordenadas
N=7.550.019,955m  e  E=528.361,559m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIV - gleba 64: a descrição com área de 8,4153 Ha e perímetro de 1.708,72 m,
tem início no vértice M-1628, de coordenadas N=7.551.616,178m e E=532.231,312m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 165°57'55" e 115,98 m até o
vértice M-1629, de coordenadas N=7.551.503,660m e E=532.259,439m; 165°57'55" e
115,98m  até  o  vértice  M-1629,  de  coordenadas  N=7.551.503,660m  e
E=532.259,439m;  143°36'51"  e  73,67m  até  o  vértice  M-1630,  de  coordenadas
N=7.551.444,351m e E=532.303,142m; 88°01'04" e 90,60m até o vértice M-1631, de
coordenadas  N=7.551.447,485m  e  E=532.393,688m;  112°37'26"  e  81,26m  até  o
vértice M-1632, de coordenadas N=7.551.416,226m e E=532.468,694m; 175°47'25" e
128,43m  até  o  vértice  M-1633,  de  coordenadas  N=7.551.288,138m  e
E=532.478,122m;  183°57'38"  e  11,78m  até  o  vértice  M-1634,  de  coordenadas
N=7.551.276,386m e E=532.477,308m; 271°49'32" e 99,94m até o vértice M-1635, de
coordenadas  N=7.551.279,570m  e E=532.377,415m;  299°58'26"  e  103,34m  até  o
vértice M-1636, de coordenadas N=7.551.331,197m e E=532.287,901m; 293°01'29" e
64,39m  até  o  vértice  M-1637,  de  coordenadas  N=7.551.356,380m  e
E=532.228,645m;  237°00'35"  e  60,13m  até  o  vértice  M-1638,  de  coordenadas
N=7.551.323,642m e E=532.178,214m; 213°31'09" e 98,17m até o vértice M-1639, de
coordenadas  N=7.551.241,795m  e E=532.124,001m;  213°43'23"  e  140,80m  até  o
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vértice M-1640, de coordenadas N=7.551.124,691m e E=532.045,834m; 243°50'27" e
4,88m até o vértice M-1641, de coordenadas N=7.551.122,539m e E=532.041,452m;
327°57'21" e 34,41m até o  vértice  M-1642,  de  coordenadas N=7.551.151,709m e
E=532.023,194m;  4°41'09"  e  136,03m  até  o  vértice  M-1643,  de  coordenadas
N=7.551.287,280m e E=532.034,306m; 42°25'54" e 117,01m até o vértice M-1644, de
coordenadas  N=7.551.373,641m  e  E=532.113,252m;  12°23'38"  e  121,73m  até  o
vértice M-1645, de coordenadas N=7.551.492,535m e E=532.139,379m; 353°51'08" e
121,21m  até  o  vértice  M-1646,  de  coordenadas  N=7.551.613,053m  e
E=532.126,398m;  88°17'37"  e  104,96m  até  o  vértice  M-1628,  de  coordenadas
N=7.551.616,178m  e  E=532.231,312m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXV - gleba 65: a descrição com área de 6,8891 Ha e perímetro de 996,94 m, tem
início  no  vértice  M-1647,  de  coordenadas  N=7.552.465,982m  e  E=536.026,355m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  98°15'47" e 52,71 m até o
vértice M-1648, de coordenadas N=7.552.458,406m e E=536.078,518m; 98°15'47" e
52,71m  até  o  vértice  M-1648,  de  coordenadas  N=7.552.458,406m  e
E=536.078,518m;  148°10'07"  e  65,50m  até  o  vértice  M-1649,  de  coordenadas
N=7.552.402,757m e E=536.113,064m; 134°57'51" e 62,37m até o vértice M-1650, de
coordenadas  N=7.552.358,685m  e E=536.157,191m;  185°26'50"  e  132,81m  até  o
vértice M-1651, de coordenadas N=7.552.226,472m e E=536.144,583m; 196°51'51" e
57,51m  até  o  vértice  M-1652,  de  coordenadas  N=7.552.171,438m  e
E=536.127,900m;  290°44'10"  e  31,29m  até  o  vértice  M-1653,  de  coordenadas
N=7.552.182,517m e E=536.098,636m; 276°27'05" e 138,09m até o vértice M-1654,
de coordenadas N=7.552.198,033m e E=535.961,425m; 276°06'08" e 80,53m até o
vértice M-1655, de coordenadas N=7.552.206,593m e E=535.881,353m; 340°56'51" e
121,46m  até  o  vértice  M-1656,  de  coordenadas  N=7.552.321,396m  e
E=535.841,706m;  30°39'20"  e  134,47m  até  o  vértice  M-1657,  de  coordenadas
N=7.552.437,074m e E=535.910,269m; 82°10'07" e 54,64m até o vértice M-1658, de
coordenadas  N=7.552.444,520m  e  E=535.964,403m;  70°53'34"  e  65,56m  até  o
vértice M-1647, de coordenadas N=7.552.465,982m e E=536.026,355m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.
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LXVI - gleba 66: a descrição com área de 1,0835 Ha e perímetro de 427,96 m, tem
início  no  vértice  M-1659,  de  coordenadas  N=7.552.723,536m  e  E=536.453,214m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°45'07" e 94,76 m até o
vértice M-1660, de coordenadas N=7.552.722,293m e E=536.547,962m; 90°45'07" e
94,76m  até  o  vértice  M-1660,  de  coordenadas  N=7.552.722,293m  e
E=536.547,962m;  158°40'06"  e  60,66m  até  o  vértice  M-1661,  de  coordenadas
N=7.552.665,792m e E=536.570,027m; 160°23'40" e 49,68m até o vértice M-1662, de
coordenadas  N=7.552.618,989m  e  E=536.586,698m;  271°01'58"  e  89,12m  até  o
vértice M-1663, de coordenadas N=7.552.620,595m e E=536.497,597m; 261°20'14" e
25,25m  até  o  vértice  M-1664,  de  coordenadas  N=7.552.616,792m  e
E=536.472,636m;  349°41'17"  e  108,50m  até  o  vértice  M-1659,  de  coordenadas
N=7.552.723,536m  e  E=536.453,214m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXVII - gleba 67: a descrição com área de 0,0639 Ha e perímetro de 146,96 m, tem
início  no  vértice  M-1665,  de  coordenadas  N=7.553.634,628m  e  E=538.414,597m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 150°21'53" e 49,71 m até o
vértice M-1666, de coordenadas N=7.553.591,421m e E=538.439,177m; 150°21'53" e
49,71m  até  o  vértice  M-1666,  de  coordenadas  N=7.553.591,421m  e
E=538.439,177m;  173°59'01"  e  22,54m  até  o  vértice  M-1667,  de  coordenadas
N=7.553.569,007m e E=538.441,539m; 320°38'23" e 39,92m até o vértice M-1668, de
coordenadas  N=7.553.599,869m  e  E=538.416,225m;  357°19'06"  e  34,80m  até  o
vértice M-1665, de coordenadas N=7.553.634,628m e E=538.414,597m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXVIII - gleba 68: a descrição com área de 33,7088 Ha e perímetro de 3.624,75 m,
tem início no vértice M-1669, de coordenadas N=7.555.008,888m e E=538.019,527m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 175°19'38" e 90,59 m até o
vértice M-1670, de coordenadas N=7.554.918,595m e E=538.026,907m; 175°19'38" e
90,59m  até  o  vértice  M-1670,  de  coordenadas  N=7.554.918,595m  e
E=538.026,907m;  225°02'10"  e  96,22m  até  o  vértice  M-1671,  de  coordenadas
N=7.554.850,599m e E=537.958,825m; 227°45'43" e 131,12m até o vértice M-1672,
de coordenadas N=7.554.762,456m e E=537.861,746m; 213°33'29" e 120,88m até o
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vértice M-1673, de coordenadas N=7.554.661,722m e E=537.794,925m; 182°23'18" e
60,49m  até  o  vértice  M-1674,  de  coordenadas  N=7.554.601,281m  e
E=537.792,404m;  101°48'23"  e  55,38m  até  o  vértice  M-1675,  de  coordenadas
N=7.554.589,949m e E=537.846,617m; 102°04'48" e 90,25m até o vértice M-1676, de
coordenadas  N=7.554.571,062m  e  E=537.934,871m;  122°35'12"  e  112,22m  até  o
vértice M-1677, de coordenadas N=7.554.510,621m e E=538.029,428m; 115°28'09" e
90,77m até o vértice M-1678, de coordenadas N=7.554.471,587m e E=538.111,377m;
94°31'56"  e  79,68m  até  o  vértice  M-1679,  de  coordenadas  N=7.554.465,291m  e
E=538.190,806m;  99°27'03"  e  76,69m  até  o  vértice  M-1680,  de  coordenadas
N=7.554.452,699m e E=538.266,452m; 74°04'26" e 55,07m até o vértice M-1681, de
coordenadas  N=7.554.467,809m  e  E=538.319,404m;  78°33'18"  e  95,19m  até  o
vértice M-1682, de coordenadas N=7.554.486,697m e E=538.412,701m; 94°18'39" e
67,01m  até  o  vértice  M-1683,  de  coordenadas  N=7.554.481,660m  e
E=538.479,522m;  134°01'27"  e  54,36m  até  o  vértice  M-1684,  de  coordenadas
N=7.554.443,885m e E=538.518,605m; 172°20'25" e 85,12m até o vértice M-1685, de
coordenadas  N=7.554.359,520m  e  E=538.529,951m;  200°22'34"  e  83,28m  até  o
vértice M-1686, de coordenadas N=7.554.281,450m e E=538.500,955m; 220°57'01" e
150,04m  até  o  vértice  M-1687,  de  coordenadas  N=7.554.168,124m  e
E=538.402,615m;  231°35'53"  e  101,35m  até  o  vértice  M-1688,  de  coordenadas
N=7.554.105,166m e E=538.323,186m; 220°53'26" e 61,63m até o vértice M-1689, de
coordenadas  N=7.554.058,576m  e  E=538.282,842m;  195°20'25"  e  95,32m  até  o
vértice M-1690, de coordenadas N=7.553.966,656m e E=538.257,626m; 178°06'33" e
114,65m  até  o  vértice  M-1691,  de  coordenadas  N=7.553.852,071m  e
E=538.261,409m;  168°49'56"  e  7,57m  até  o  vértice  M-1692,  de  coordenadas
N=7.553.844,646m e E=538.262,875m; 270°52'57" e 35,04m até o vértice M-1693, de
coordenadas  N=7.553.845,186m  e  E=538.227,843m;  301°20'11"  e  79,43m  até  o
vértice M-1694, de coordenadas N=7.553.886,494m e E=538.160,000m; 315°12'34" e
105,23m  até  o  vértice  M-1695,  de  coordenadas  N=7.553.961,174m  e
E=538.085,864m;  323°19'18"  e  54,99m  até  o  vértice  M-1696,  de  coordenadas
N=7.554.005,279m e E=538.053,015m; 335°22'26" e 69,56m até o vértice M-1697, de
coordenadas  N=7.554.068,510m  e  E=538.024,031m;  331°51'20"  e  88,01m  até  o
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vértice M-1698, de coordenadas N=7.554.146,116m e E=537.982,516m; 314°40'27" e
74,80m  até  o  vértice  M-1699,  de  coordenadas  N=7.554.198,704m  e
E=537.929,326m;  321°05'19"  e  132,79m  até  o  vértice  M-1700,  de  coordenadas
N=7.554.302,030m e E=537.845,919m; 291°18'12" e 185,76m até o vértice M-1701,
de coordenadas N=7.554.369,517m e E=537.672,853m; 1°40'07" e 161,27m até o
vértice M-1702, de coordenadas N=7.554.530,716m e E=537.677,549m; 50°41'33" e
52,73m até o vértice M-1703, de coordenadas N=7.554.564,118m e E=537.718,347m;
342°16'45" e 105,94m até o vértice M-1704, de coordenadas N=7.554.665,034m e
E=537.686,100m;  61°08'02"  e  74,65m  até  o  vértice  M-1705,  de  coordenadas
N=7.554.701,073m e E=537.751,475m; 57°24'58" e 133,51m até o vértice M-1706, de
coordenadas  N=7.554.772,972m  e  E=537.863,970m;  39°10'38"  e  108,73m  até  o
vértice M-1707, de coordenadas N=7.554.857,262m e E=537.932,660m; 47°18'20" e
110,55m  até  o  vértice  M-1708,  de  coordenadas  N=7.554.932,224m  e
E=538.013,911m;  4°11'21"  e  76,87m  até  o  vértice  M-1669,  de  coordenadas
N=7.555.008,888m  e  E=538.019,527m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIX - gleba 69: a descrição com área de 9,0156 Ha e perímetro de 3.341,84 m,
tem início no vértice M-1709, de coordenadas N=7.554.346,928m e E=534.726,222m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 113°43'22" e 68,86 m até o
vértice M-1710, de coordenadas N=7.554.319,226m e E=534.789,261m; 113°43'22" e
68,86m  até  o  vértice  M-1710,  de  coordenadas  N=7.554.319,226m  e
E=534.789,261m;  156°50'18"  e  150,65m  até  o  vértice  M-1711,  de  coordenadas
N=7.554.180,716m e E=534.848,516m; 143°18'34" e 135,05m até o vértice M-1712,
de coordenadas N=7.554.072,427m e E=534.929,205m; 113°25'57" e 72,83m até o
vértice M-1713, de coordenadas N=7.554.043,466m e E=534.996,026m; 91°37'16" e
311,53m  até  o  vértice  M-1714,  de  coordenadas  N=7.554.034,652m  e
E=535.307,435m;  60°55'14"  e  36,16m  até  o  vértice  M-1715,  de  coordenadas
N=7.554.052,227m e E=535.339,039m; 215°22'26" e 101,43m até o vértice M-1716,
de coordenadas N=7.553.969,518m e E=535.280,317m; 263°51'01" e 99,19m até o
vértice M-1717, de coordenadas N=7.553.958,892m e E=535.181,695m; 272°21'59" e
172,88m  até  o  vértice  M-1718,  de  coordenadas  N=7.553.966,030m  e
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E=535.008,958m;  297°28'26"  e  99,28m  até  o  vértice  M-1719,  de  coordenadas
N=7.554.011,830m e E=534.920,878m; 320°40'21" e 117,74m até o vértice M-1720,
de coordenadas N=7.554.102,908m e E=534.846,259m; 301°18'27" e 183,57m até o
vértice M-1721, de coordenadas N=7.554.198,297m e E=534.689,418m; 265°18'16" e
150,25m  até  o  vértice  M-1722,  de  coordenadas  N=7.554.185,998m  e
E=534.539,673m;  249°29'28"  e  153,36m  até  o  vértice  M-1723,  de  coordenadas
N=7.554.132,268m e E=534.396,036m; 261°49'13" e 241,51m até o vértice M-1724,
de coordenadas N=7.554.097,907m e E=534.156,986m; 256°20'53" e 300,23m até o
vértice M-1725, de coordenadas N=7.554.027,045m e E=533.865,238m; 50°16'09" e
67,06m até o vértice M-1726, de coordenadas N=7.554.069,909m e E=533.916,811m;
77°12'52"  e 156,82m até o  vértice  M-1727,  de  coordenadas N=7.554.104,613m e
E=534.069,743m;  72°47'25"  e  121,03m  até  o  vértice  M-1728,  de  coordenadas
N=7.554.140,422m e E=534.185,354m; 86°16'24" e 232,47m até o vértice M-1729, de
coordenadas  N=7.554.155,532m  e  E=534.417,334m;  68°05'43"  e  104,63m  até  o
vértice M-1730, de coordenadas N=7.554.194,567m e E=534.514,413m; 46°47'22" e
174,71m  até  o  vértice  M-1731,  de  coordenadas  N=7.554.314,189m  e
E=534.641,751m;  68°48'53"  e  90,59m  até  o  vértice  M-1709,  de  coordenadas
N=7.554.346,928m  e  E=534.726,222m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXX - gleba 70: a descrição com área de 10,8840 Ha e perímetro de 1.652,43 m,
tem início no vértice M-1732, de coordenadas N=7.555.704,608m e E=537.571,206m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  94°40'18" e 49,90 m até o
vértice M-1733, de coordenadas N=7.555.700,544m e E=537.620,940m; 94°40'18" e
49,90m  até  o  vértice  M-1733,  de  coordenadas  N=7.555.700,544m  e
E=537.620,940m;  137°39'53"  e  189,08m  até  o  vértice  M-1734,  de  coordenadas
N=7.555.560,775m e E=537.748,277m; 105°50'48" e 124,50m até o vértice M-1735,
de coordenadas N=7.555.526,777m e E=537.868,050m; 142°00'39" e 79,88m até o
vértice M-1736, de coordenadas N=7.555.463,818m e E=537.917,220m; 163°38'40" e
76,11m até o vértice M-1737, de coordenadas N=7.555.390,787m e E=537.938,653m;
180°40'30" e 74,28m até o  vértice  M-1738,  de  coordenadas N=7.555.316,516m e
E=537.937,778m;  279°15'08"  e  15,40m  até  o  vértice  M-1739,  de  coordenadas
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N=7.555.318,992m e E=537.922,578m; 341°36'00" e 125,85m até o vértice M-1740,
de coordenadas N=7.555.438,404m e E=537.882,855m; 265°05'30" e 338,58m até o
vértice M-1741, de coordenadas N=7.555.409,435m e E=537.545,521m; 282°02'34" e
150,46m  até  o  vértice  M-1742,  de  coordenadas  N=7.555.440,827m  e
E=537.398,373m;  345°19'42"  e  32,58m  até  o  vértice  M-1743,  de  coordenadas
N=7.555.472,342m e E=537.390,121m; 315°41'14" e 61,39m até o vértice M-1744, de
coordenadas  N=7.555.516,267m  e  E=537.347,237m;  23°56'46"  e  105,95m  até  o
vértice M-1745, de coordenadas N=7.555.613,094m e E=537.390,238m; 32°05'36" e
75,17m  até  o  vértice  M-1746,  de  coordenadas  N=7.555.676,776m  e
E=537.430,175m;  92°56'21"  e  102,23m  até  o  vértice  M-1747,  de  coordenadas
N=7.555.671,534m e E=537.532,269m; 49°39'17" e 51,09m até o vértice M-1732, de
coordenadas N=7.555.704,608m e E=537.571,206m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LXXI - gleba 71: a descrição com área de 8,5380 Ha e perímetro de 1.831,34 m,
tem início no vértice M-1748, de coordenadas N=7.555.670,760m e E=536.108,656m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 109°01'48" e 15,44 m até o
vértice M-1749, de coordenadas N=7.555.665,726m e E=536.123,250m; 109°01'48" e
15,44m  até  o  vértice  M-1749,  de  coordenadas  N=7.555.665,726m  e
E=536.123,250m;  96°17'41"  e  159,13m  até  o  vértice  M-1750,  de  coordenadas
N=7.555.648,278m e E=536.281,423m; 118°36'58" e 31,33m até o vértice M-1751, de
coordenadas  N=7.555.633,271m  e E=536.308,929m;  196°24'40"  e  132,84m  até  o
vértice M-1752, de coordenadas N=7.555.505,844m e E=536.271,398m; 197°49'37" e
81,45m  até  o  vértice  M-1753,  de  coordenadas  N=7.555.428,308m  e
E=536.246,464m;  223°55'37"  e  90,17m  até  o  vértice  M-1754,  de  coordenadas
N=7.555.363,367m e E=536.183,911m; 186°14'32" e 160,86m até o vértice M-1755,
de coordenadas N=7.555.203,461m e E=536.166,421m; 247°57'02" e 113,17m até o
vértice M-1756, de coordenadas N=7.555.160,976m e E=536.061,528m; 298°43'40" e
88,34m  até  o  vértice  M-1757,  de  coordenadas  N=7.555.203,437m  e
E=535.984,061m;  272°55'48"  e  47,61m  até  o  vértice  M-1758,  de  coordenadas
N=7.555.205,870m e E=535.936,517m; 209°09'22" e 46,78m até o vértice M-1759, de
coordenadas  N=7.555.165,020m  e E=535.913,727m;  232°43'06"  e  132,89m  até  o
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vértice M-1760, de coordenadas N=7.555.084,525m e E=535.807,991m; 357°47'42" e
37,65m  até  o  vértice  M-1761,  de  coordenadas  N=7.555.122,144m  e
E=535.806,543m;  51°17'00"  e  197,92m  até  o  vértice  M-1762,  de  coordenadas
N=7.555.245,939m e E=535.960,972m; 31°40'28" e 188,63m até o vértice M-1763, de
coordenadas  N=7.555.406,469m  e  E=536.060,019m;  32°14'01"  e  191,89m  até  o
vértice M-1764, de coordenadas N=7.555.568,784m e E=536.162,368m; 332°13'25" e
115,26m  até  o  vértice  M-1748,  de  coordenadas  N=7.555.670,760m  e
E=536.108,656m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXII - gleba 72: a descrição com área de 12,0964 Ha e perímetro de 1.805,66 m,
tem início no vértice M-1765, de coordenadas N=7.558.162,236m e E=530.705,641m;
deste,  segue com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  99°46'14"  e  5,86  m até  o
vértice M-1766, de coordenadas N=7.558.161,241m e E=530.711,421m; 99°46'14" e
5,86m até o vértice M-1766, de coordenadas N=7.558.161,241m e E=530.711,421m;
250°59'48" e 64,46m até o  vértice  M-1767,  de  coordenadas N=7.558.140,251m e
E=530.650,474m;  210°20'53"  e  56,80m  até  o  vértice  M-1768,  de  coordenadas
N=7.558.091,236m e E=530.621,777m; 211°07'19" e 31,33m até o vértice M-1769, de
coordenadas  N=7.558.064,418m  e  E=530.605,585m;  169°49'36"  e  20,72m  até  o
vértice M-1770, de coordenadas N=7.558.044,021m e E=530.609,245m; 121°55'27" e
72,27m  até  o  vértice  M-1771,  de  coordenadas  N=7.558.005,803m  e
E=530.670,587m;  135°29'07"  e  69,76m  até  o  vértice  M-1772,  de  coordenadas
N=7.557.956,057m e E=530.719,497m; 127°14'44" e 92,99m até o vértice M-1773, de
coordenadas  N=7.557.899,777m  e  E=530.793,521m;  131°10'39"  e  89,09m  até  o
vértice M-1774, de coordenadas N=7.557.841,120m e E=530.860,577m; 206°55'36" e
229,32m  até  o  vértice  M-1775,  de  coordenadas  N=7.557.636,660m  e
E=530.756,729m;  292°01'39"  e  66,51m  até  o  vértice  M-1776,  de  coordenadas
N=7.557.661,603m e E=530.695,077m; 274°57'24" e 72,28m até o vértice M-1777, de
coordenadas  N=7.557.667,849m  e  E=530.623,069m;  283°29'05"  e  54,49m  até  o
vértice M-1778, de coordenadas N=7.557.680,554m e E=530.570,084m; 223°55'27" e
56,24m  até  o  vértice  M-1779,  de  coordenadas  N=7.557.640,046m  e
E=530.531,069m;  266°09'57"  e  24,38m  até  o  vértice  M-1780,  de  coordenadas
N=7.557.638,416m e E=530.506,748m; 2°00'02" e 99,54m até o vértice M-1781, de
coordenadas  N=7.557.737,893m  e E=530.510,223m;  349°17'40"  e  366,50m  até  o
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vértice M-1782, de coordenadas N=7.558.098,018m e E=530.442,141m; 4°34'50" e
31,58m  até  o  vértice  M-1783,  de  coordenadas  N=7.558.129,497m  e
E=530.444,663m;  114°16'38"  e  42,87m  até  o  vértice  M-1784,  de  coordenadas
N=7.558.111,869m e E=530.483,746m; 107°14'45" e 97,69m até o vértice M-1785, de
coordenadas  N=7.558.082,907m  e  E=530.577,043m;  68°13'23"  e  47,52m  até  o
vértice M-1786, de coordenadas N=7.558.100,536m e E=530.621,170m; 36°17'20" e
70,30m  até  o  vértice  M-1787,  de  coordenadas  N=7.558.157,199m  e
E=530.662,775m;  83°17'53"  e  43,16m  até  o  vértice  M-1765,  de  coordenadas
N=7.558.162,236m  e  E=530.705,641m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXIII - gleba 73: a descrição com área de 16,3845 Ha e perímetro de 1.561,22 m,
tem início no vértice M-1788, de coordenadas N=7.558.501,090m e E=531.342,319m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 110°41'06" e 99,30 m até o
vértice M-1789, de coordenadas N=7.558.466,014m e E=531.435,218m; 110°41'06" e
99,30m  até  o  vértice  M-1789,  de  coordenadas  N=7.558.466,014m  e
E=531.435,218m;  98°23'03"  e  129,39m  até  o  vértice  M-1790,  de  coordenadas
N=7.558.447,148m e E=531.563,228m; 120°48'08" e 169,55m até o vértice M-1791,
de coordenadas N=7.558.360,323m e E=531.708,864m; 196°42'24" e 93,06m até o
vértice M-1792, de coordenadas N=7.558.271,196m e E=531.682,113m; 204°24'22" e
115,32m  até  o  vértice  M-1793,  de  coordenadas  N=7.558.166,181m  e
E=531.634,463m;  214°43'10"  e  135,99m  até  o  vértice  M-1794,  de  coordenadas
N=7.558.054,404m e E=531.557,008m; 290°11'01" e 218,52m até o vértice M-1795,
de coordenadas N=7.558.129,798m e E=531.351,912m; 277°10'30" e 172,67m até o
vértice M-1796, de coordenadas N=7.558.151,365m e E=531.180,595m; 344°43'35" e
32,15m  até  o  vértice  M-1797,  de  coordenadas  N=7.558.182,383m  e
E=531.172,124m;  354°40'44"  e  108,76m  até  o  vértice  M-1798,  de  coordenadas
N=7.558.290,672m e E=531.162,038m; 17°03'29" e 81,66m até o vértice M-1799, de
coordenadas  N=7.558.368,742m  e  E=531.185,993m;  49°49'13"  e  202,97m  até  o
vértice M-1800, de coordenadas N=7.558.499,695m e E=531.341,067m; 41°54'47" e
1,87m até o vértice M-1788, de coordenadas N=7.558.501,090m e E=531.342,319m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXIV - gleba 74: a descrição com área de 0,0072 Ha e perímetro de 63,67 m, tem
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início  no  vértice  M-1801,  de  coordenadas  N=7.556.850,928m  e  E=530.511,099m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 155°51'43" e 21,16 m até o
vértice M-1802, de coordenadas N=7.556.831,619m e E=530.519,752m; 155°51'43" e
21,16m  até  o  vértice  M-1802,  de  coordenadas  N=7.556.831,619m  e
E=530.519,752m;  192°12'35"  e  11,41m  até  o  vértice  M-1803,  de  coordenadas
N=7.556.820,463m e E=530.517,338m; 348°25'33" e 31,10m até o vértice M-1801, de
coordenadas N=7.556.850,928m e E=530.511,099m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LXXV - gleba 75: a descrição com área de 2,0362 Ha e perímetro de 1.368,42 m,
tem início no vértice M-1804, de coordenadas N=7.556.119,185m e E=536.500,848m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 137°44'22" e 41,40 m até o
vértice M-1805, de coordenadas N=7.556.088,542m e E=536.528,692m; 137°44'22" e
41,40m  até  o  vértice  M-1805,  de  coordenadas  N=7.556.088,542m  e
E=536.528,692m;  259°23'57"  e  86,44m  até  o  vértice  M-1806,  de  coordenadas
N=7.556.072,640m e E=536.443,726m; 233°23'03" e 162,79m até o vértice M-1807,
de coordenadas N=7.555.975,542m e E=536.313,059m; 247°55'43" e 120,99m até o
vértice M-1808, de coordenadas N=7.555.930,079m e E=536.200,937m; 275°19'42" e
229,71m  até  o  vértice  M-1809,  de  coordenadas  N=7.555.951,411m  e
E=535.972,220m;  222°21'12"  e  57,18m  até  o  vértice  M-1810,  de  coordenadas
N=7.555.909,156m e E=535.933,699m; 201°22'50" e 10,80m até o vértice M-1811, de
coordenadas  N=7.555.899,099m  e  E=535.929,762m;  353°30'31"  e  14,47m  até  o
vértice M-1812, de coordenadas N=7.555.913,474m e E=535.928,126m; 39°46'12" e
89,22m  até  o  vértice  M-1813,  de  coordenadas  N=7.555.982,050m  e
E=535.985,201m;  88°41'34"  e  124,68m  até  o  vértice  M-1814,  de  coordenadas
N=7.555.984,894m e E=536.109,848m; 94°28'47" e 111,31m até o vértice M-1815, de
coordenadas  N=7.555.976,200m  e  E=536.220,822m;  69°22'51"  e  124,17m  até  o
vértice M-1816, de coordenadas N=7.556.019,925m e E=536.337,034m; 53°16'35" e
156,21m  até  o  vértice  M-1817,  de  coordenadas  N=7.556.113,332m  e
E=536.462,240m;  81°22'47"  e  39,05m  até  o  vértice  M-1804,  de  coordenadas
N=7.556.119,185m e E=536.500,848m; chegando ao vértice inicial da descrição deste
perímetro.
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LXXVI - gleba 76: a descrição com área de 1,8690 Ha e perímetro de 1.088,24 m,
tem início no vértice M-1818, de coordenadas N=7.554.829,130m e E=535.762,260m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 208°13'52" e 87,56 m até o
vértice M-1819, de coordenadas N=7.554.751,982m e E=535.720,840m; 208°13'52" e
87,56m  até  o  vértice  M-1819,  de  coordenadas  N=7.554.751,982m  e
E=535.720,840m;  241°39'15"  e  83,28m  até  o  vértice  M-1820,  de  coordenadas
N=7.554.712,441m e E=535.647,544m; 292°03'10" e 114,81m até o vértice M-1821,
de coordenadas N=7.554.755,549m e E=535.541,129m; 272°54'34" e 144,37m até o
vértice M-1822, de coordenadas N=7.554.762,877m e E=535.396,950m; 222°18'07" e
115,81m  até  o  vértice  M-1823,  de  coordenadas  N=7.554.677,225m  e
E=535.319,008m;  29°51'29"  e  108,44m  até  o  vértice  M-1824,  de  coordenadas
N=7.554.771,271m e E=535.372,995m; 53°14'00" e 61,48m até o vértice M-1825, de
coordenadas  N=7.554.808,068m  e  E=535.422,243m;  89°05'39"  e  125,53m  até  o
vértice M-1826, de coordenadas N=7.554.810,053m e E=535.547,756m; 110°49'36" e
62,56m  até  o  vértice  M-1827,  de  coordenadas  N=7.554.787,810m  e
E=535.606,228m;  112°58'54"  e  69,61m  até  o  vértice  M-1828,  de  coordenadas
N=7.554.760,632m e E=535.670,313m; 56°06'17" e 57,06m até o vértice M-1829, de
coordenadas  N=7.554.792,452m  e  E=535.717,674m;  50°33'30"  e  57,73m  até  o
vértice M-1818, de coordenadas N=7.554.829,130m e E=535.762,260m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXVII - gleba 77: a descrição com área de 1,0436 Ha e perímetro de 935,11 m,
tem início no vértice M-1830, de coordenadas N=7.556.841,270m e E=533.433,717m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 209°53'16" e 146,61 m até o
vértice M-1831, de coordenadas N=7.556.714,163m e E=533.360,663m; 209°53'16" e
146,61m  até  o  vértice  M-1831,  de  coordenadas  N=7.556.714,163m  e
E=533.360,663m;  173°56'32"  e  300,19m  até  o  vértice  M-1832,  de  coordenadas
N=7.556.415,645m e E=533.392,343m; 230°25'16" e 3,66m até o vértice M-1833, de
coordenadas  N=7.556.413,310m  e  E=533.389,518m;  330°29'38"  e  69,82m  até  o
vértice M-1834, de coordenadas N=7.556.474,071m e E=533.355,132m; 354°17'41" e
82,54m  até  o  vértice  M-1835,  de  coordenadas  N=7.556.556,199m  e
E=533.346,927m;  354°45'27"  e  117,98m  até  o  vértice  M-1836,  de  coordenadas
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N=7.556.673,690m e E=533.336,147m; 20°33'39" e 93,68m até o vértice M-1837, de
coordenadas  N=7.556.761,405m  e  E=533.369,049m;  339°33'48"  e  29,08m  até  o
vértice M-1838, de coordenadas N=7.556.788,656m e E=533.358,894m; 56°23'11" e
64,38m  até  o  vértice  M-1839,  de  coordenadas  N=7.556.824,295m  e
E=533.412,507m;  51°19'41"  e  27,17m  até  o  vértice  M-1830,  de  coordenadas
N=7.556.841,270m  e  E=533.433,717m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXVIII - gleba 78: a descrição com área de 0,9721 Ha e perímetro de 582,68 m,
tem início no vértice M-1840, de coordenadas N=7.557.113,818m e E=533.652,778m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 202°26'04" e 47,29 m até o
vértice M-1841, de coordenadas N=7.557.070,103m e E=533.634,729m; 202°26'04" e
47,29m  até  o  vértice  M-1841,  de  coordenadas  N=7.557.070,103m  e
E=533.634,729m;  210°58'01"  e  120,83m  até  o  vértice  M-1842,  de  coordenadas
N=7.556.966,497m e E=533.572,558m; 253°15'53" e 84,41m até o vértice M-1843, de
coordenadas  N=7.556.942,191m  e  E=533.491,720m;  209°53'16"  e  42,12m  até  o
vértice M-1844, de coordenadas N=7.556.905,674m e E=533.470,733m; 26°21'50" e
1,69m até o vértice M-1845, de coordenadas N=7.556.907,186m e E=533.471,482m;
8°25'08"  e  45,75m  até  o  vértice  M-1846,  de  coordenadas  N=7.556.952,444m  e
E=533.478,181m;  41°27'49"  e  42,17m  até  o  vértice  M-1847,  de  coordenadas
N=7.556.984,041m e E=533.506,100m; 40°54'55" e 104,68m até o vértice M-1848, de
coordenadas  N=7.557.063,148m  e  E=533.574,661m;  55°12'54"  e  86,96m  até  o
vértice M-1849, de coordenadas N=7.557.112,761m e E=533.646,085m; 81°01'30" e
6,78m até o vértice M-1840, de coordenadas N=7.557.113,818m e E=533.652,778m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXIX - gleba 79: a descrição com área de 2,3291 Ha e perímetro de 1.243,53 m,
tem início no vértice M-1850, de coordenadas N=7.557.375,721m e E=533.427,871m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 107°21'29" e 93,64 m até o
vértice M-1851, de coordenadas N=7.557.347,785m e E=533.517,244m; 107°21'29" e
93,64m  até  o  vértice  M-1851,  de  coordenadas  N=7.557.347,785m  e
E=533.517,244m;  141°13'46"  e  244,84m  até  o  vértice  M-1852,  de  coordenadas
N=7.557.156,893m e E=533.670,563m; 202°26'04" e 17,10m até o vértice M-1853, de
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coordenadas  N=7.557.141,083m  e E=533.664,035m;  313°24'14"  e  232,85m  até  o
vértice M-1854, de coordenadas N=7.557.301,086m e E=533.494,860m; 274°36'16" e
152,46m  até  o  vértice  M-1855,  de  coordenadas  N=7.557.313,326m  e
E=533.342,887m;  251°09'40"  e  60,20m  até  o  vértice  M-1856,  de  coordenadas
N=7.557.293,887m e E=533.285,914m; 253°41'18" e 77,44m até o vértice M-1857, de
coordenadas  N=7.557.272,138m  e  E=533.211,593m;  329°37'00"  e  88,53m  até  o
vértice M-1858, de coordenadas N=7.557.348,512m e E=533.166,815m; 114°46'15" e
74,18m  até  o  vértice  M-1859,  de  coordenadas  N=7.557.317,432m  e
E=533.234,168m;  73°15'09"  e  202,28m  até  o  vértice  M-1850,  de  coordenadas
N=7.557.375,721m  e  E=533.427,871m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXX - gleba 80: a descrição com área de 1,3726 Ha e perímetro de 785,15 m, tem
início  no  vértice  M-1860,  de  coordenadas  N=7.557.810,012m  e  E=532.756,208m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 137°16'29" e 369,13 m até o
vértice M-1861, de coordenadas N=7.557.538,841m e E=533.006,659m; 137°16'29" e
369,13m  até  o  vértice  M-1861,  de  coordenadas  N=7.557.538,841m  e
E=533.006,659m;  143°44'51"  e  9,94m  até  o  vértice  M-1862,  de  coordenadas
N=7.557.530,826m e E=533.012,536m; 275°56'39" e 79,67m até o vértice M-1863, de
coordenadas  N=7.557.539,076m  e  E=532.933,298m;  320°11'02"  e  170,67m  até  o
vértice M-1864, de coordenadas N=7.557.670,166m e E=532.824,016m; 332°13'25" e
123,13m  até  o  vértice  M-1865,  de  coordenadas  N=7.557.779,104m  e
E=532.766,636m;  341°21'16"  e  32,62m  até  o  vértice  M-1860,  de  coordenadas
N=7.557.810,012m  e  E=532.756,208m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXI - gleba 81: a descrição com área de 1,0405 Ha e perímetro de 1.395,95 m,
tem início no vértice M-1865, de coordenadas N=7.558.639,617m e E=533.712,558m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 126°07'05" e 77,78 m até o
vértice M-1866, de coordenadas N=7.558.593,768m e E=533.775,391m; 126°07'05" e
77,78m  até  o  vértice  M-1866,  de  coordenadas  N=7.558.593,768m  e
E=533.775,391m;  139°08'06"  e  311,90m  até  o  vértice  M-1867,  de  coordenadas
N=7.558.357,893m e E=533.979,461m; 157°42'35" e 211,62m até o vértice M-1868,
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de coordenadas N=7.558.162,082m e E=534.059,730m; 172°43'13" e 87,81m até o
vértice M-1869, de coordenadas N=7.558.074,976m e E=534.070,857m; 341°11'28" e
126,39m  até  o  vértice  M-1870,  de  coordenadas  N=7.558.194,615m  e
E=534.030,108m;  333°07'40"  e  231,00m  até  o  vértice  M-1871,  de  coordenadas
N=7.558.400,674m e E=533.925,694m; 320°07'44" e 210,03m até o vértice M-1872,
de coordenadas N=7.558.561,867m e E=533.791,054m; 307°03'23" e 120,82m até o
vértice M-1873, de coordenadas N=7.558.634,673m e E=533.694,635m; 74°34'42" e
18,59m  até  o  vértice  M-1865,  de  coordenadas  N=7.558.639,617m  e
E=533.712,558m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXII - gleba 82: a descrição com área de 5,1124 Ha e perímetro de 1.634,94 m,
tem início no vértice M-1874, de coordenadas N=7.559.634,493m e E=535.567,465m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 206°27'43" e 293,25 m até o
vértice M-1875, de coordenadas N=7.559.371,965m e E=535.436,791m; 206°27'43" e
293,25m  até  o  vértice  M-1875,  de  coordenadas  N=7.559.371,965m  e
E=535.436,791m;  216°12'34"  e  168,40m  até  o  vértice  M-1876,  de  coordenadas
N=7.559.236,088m e E=535.337,309m; 216°45'46" e 308,85m até o vértice M-1877,
de coordenadas N=7.558.988,659m e E=535.152,461m; 235°25'15" e 36,96m até o
vértice M-1878, de coordenadas N=7.558.967,681m e E=535.122,027m; 1°10'45" e
22,95m  até  o  vértice  M-1879,  de  coordenadas  N=7.558.990,625m  e
E=535.122,499m;  36°09'22"  e  54,20m  até  o  vértice  M-1880,  de  coordenadas
N=7.559.034,387m e E=535.154,477m; 22°16'28" e 80,19m até o vértice M-1881, de
coordenadas  N=7.559.108,591m  e  E=535.184,871m;  14°55'24"  e  104,64m  até  o
vértice M-1882, de coordenadas N=7.559.209,700m e E=535.211,819m; 41°32'05" e
128,51m  até  o  vértice  M-1883,  de  coordenadas  N=7.559.305,897m  e
E=535.297,030m;  25°15'39"  e  132,19m  até  o  vértice  M-1884,  de  coordenadas
N=7.559.425,447m e E=535.353,441m; 36°27'37" e 104,83m até o vértice M-1885, de
coordenadas  N=7.559.509,763m  e  E=535.415,741m;  41°18'27"  e  74,12m  até  o
vértice M-1886, de coordenadas N=7.559.565,440m e E=535.464,667m; 47°43'24" e
75,17m  até  o  vértice  M-1887,  de  coordenadas  N=7.559.616,010m  e
E=535.520,288m;  68°36'20"  e  50,67m  até  o  vértice  M-1874,  de  coordenadas
N=7.559.634,493m  e  E=535.567,465m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.
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LXXXIII - gleba 83: a descrição com área de 0,0481 Ha e perímetro de 356,69 m,
tem início no vértice M-1888, de coordenadas N=7.558.802,964m e E=533.205,941m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°27'26" e 66,96 m até o
vértice M-1889, de coordenadas N=7.558.802,430m e E=533.272,898m; 90°27'26" e
66,96m  até  o  vértice  M-1889,  de  coordenadas  N=7.558.802,430m  e
E=533.272,898m;  267°03'42"  e  141,62m  até  o  vértice  M-1890,  de  coordenadas
N=7.558.795,171m e E=533.131,459m; 272°24'31" e 36,74m até o vértice M-1891, de
coordenadas  N=7.558.796,715m  e  E=533.094,752m;  86°46'58"  e  111,36m  até  o
vértice M-1888, de coordenadas N=7.558.802,964m e E=533.205,941m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXIV - gleba 84: a descrição com área de 0,0006 Ha e perímetro de 16,80 m,
tem início no vértice M-1892, de coordenadas N=7.558.801,633m e E=533.372,815m;
deste,  segue com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  90°27'26"  e  3,04  m até  o
vértice M-1893, de coordenadas N=7.558.801,609m e E=533.375,856m; 90°27'26" e
3,04m até o vértice M-1893, de coordenadas N=7.558.801,609m e E=533.375,856m;
137°19'29"  e  5,69m  até  o  vértice  M-1894,  de  coordenadas  N=7.558.797,428m  e
E=533.379,710m;  301°22'36"  e  8,08m  até  o  vértice  M-1892,  de  coordenadas
N=7.558.801,633m  e  E=533.372,815m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXV - gleba 85: a descrição com área de 0,0066 Ha e perímetro de 68,50 m, tem
início  no  vértice  M-1895,  de  coordenadas  N=7.564.717,655m  e  E=531.244,248m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 252°35'23" e 20,18 m até o
vértice M-1896, de coordenadas N=7.564.711,617m e E=531.224,994m; 252°35'23" e
20,18m até o vértice M-1896, de coordenadas N=7.564.711,617m e E=531.224,994m;
279°21'46" e 14,53m até o  vértice  M-1897,  de  coordenadas N=7.564.713,981m e
E=531.210,655m;  83°45'34"  e  33,79m  até  o  vértice  M-1895,  de  coordenadas
N=7.564.717,655m  e  E=531.244,248m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXVI - gleba 86: a descrição com área de 2,9132 Ha e perímetro de 873,40 m,
tem início no vértice M-1898, de coordenadas N=7.547.858,820m e E=515.862,834m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°38'59" e 140,63 m até o
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vértice M-1899, de coordenadas N=7.547.718,870m e E=515.848,989m; 185°38'59" e
140,63m  até  o  vértice  M-1899,  de  coordenadas  N=7.547.718,870m  e
E=515.848,989m;  235°49'15"  e  93,91m  até  o  vértice  M-1900,  de  coordenadas
N=7.547.666,112m e E=515.771,297m; 220°17'55" e 156,44m até o vértice M-1901,
de coordenadas N=7.547.546,802m e E=515.670,120m; 338°24'14" e 58,66m até o
vértice M-1902, de coordenadas N=7.547.601,347m e E=515.648,528m; 8°59'00" e
82,48m  até  o  vértice  M-1903,  de  coordenadas  N=7.547.682,814m  e
E=515.661,407m;  52°48'00"  e  134,74m  até  o  vértice  M-1904,  de  coordenadas
N=7.547.764,279m e E=515.768,735m; 343°50'11" e 84,82m até o vértice M-1905, de
coordenadas N=7.547.845,745m e E=515.745,123m; 30°33'40" e 7,77m até o vértice
M-1906,  de  coordenadas  N=7.547.852,439m  e  E=515.749,076m;  86°47'23"  e
113,94m  até  o  vértice  M-1898,  de  coordenadas  N=7.547.858,820m  e
E=515.862,834m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXVII - gleba 87: a descrição com área de 3,2986 Ha e perímetro de 710,53 m,
tem início no vértice M-1907, de coordenadas N=7.545.689,444m e E=515.037,081m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°59'11" e 160,56 m até o
vértice M-1908, de coordenadas N=7.545.653,363m e E=515.193,533m; 102°59'11" e
160,56m  até  o  vértice  M-1908,  de  coordenadas  N=7.545.653,363m  e
E=515.193,533m;  202°08'45"  e  115,40m  até  o  vértice  M-1909,  de  coordenadas
N=7.545.546,480m e E=515.150,033m; 219°49'31" e 72,97m até o vértice M-1910, de
coordenadas  N=7.545.490,440m  e  E=515.103,301m;  318°27'13"  e  7,93m  até  o
vértice M-1911, de coordenadas N=7.545.496,375m e E=515.098,041m; 281°24'25" e
99,63m  até  o  vértice  M-1912,  de  coordenadas  N=7.545.516,079m  e
E=515.000,381m;  294°01'04"  e  70,20m  até  o  vértice  M-1913,  de  coordenadas
N=7.545.544,651m e E=514.936,261m; 10°22'42" e 57,42m até o vértice M-1914, de
coordenadas  N=7.545.601,136m  e  E=514.946,606m;  45°41'40"  e  126,43m  até  o
vértice M-1907, de coordenadas N=7.545.689,444m e E=515.037,081m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXVIII - gleba 88: a descrição com área de 0,3743 Ha e perímetro de 513,92 m,
tem início no vértice M-1915, de coordenadas N=7.545.029,385m e E=515.062,999m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 241°10'40" e 94,94 m até o
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vértice M-1916, de coordenadas N=7.544.983,612m e E=514.979,817m; 241°10'40" e
94,94m  até  o  vértice  M-1916,  de  coordenadas  N=7.544.983,612m  e
E=514.979,817m;  234°27'05"  e  157,82m  até  o  vértice  M-1917,  de  coordenadas
N=7.544.891,858m e E=514.851,413m; 37°30'41" e 75,25m até o vértice M-1918, de
coordenadas  N=7.544.951,550m  e  E=514.897,235m;  56°00'51"  e  103,55m  até  o
vértice M-1919, de coordenadas N=7.545.009,434m e E=514.983,097m; 75°58'49" e
82,36m  até  o  vértice  M-1915,  de  coordenadas  N=7.545.029,385m  e
E=515.062,999m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXIX - gleba 89: a descrição com área de 1,3884 Ha e perímetro de 590,40 m,
tem início no vértice M-1920, de coordenadas N=7.542.099,093m e E=520.913,432m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 166°31'01" e 27,73 m até o
vértice M-1921, de coordenadas N=7.542.072,123m e E=520.919,899m; 166°31'01" e
27,73m  até  o  vértice  M-1921,  de  coordenadas  N=7.542.072,123m  e
E=520.919,899m;  212°00'40"  e  68,94m  até  o  vértice  M-1922,  de  coordenadas
N=7.542.013,662m e E=520.883,353m; 173°48'11" e 78,64m até o vértice M-1923, de
coordenadas  N=7.541.935,486m  e  E=520.891,841m;  139°08'56"  e  17,49m  até  o
vértice M-1924, de coordenadas N=7.541.922,252m e E=520.903,285m; 208°17'45" e
57,43m  até  o  vértice  M-1925,  de  coordenadas  N=7.541.871,687m  e
E=520.876,063m;  304°39'39"  e  6,05m  até  o  vértice  M-1926,  de  coordenadas
N=7.541.875,127m e E=520.871,089m; 339°25'13" e 91,60m até o vértice M-1927, de
coordenadas  N=7.541.960,881m  e  E=520.838,891m;  341°32'37"  e  88,14m  até  o
vértice M-1928, de coordenadas N=7.542.044,491m e E=520.810,986m; 354°47'57" e
47,36m  até  o  vértice  M-1929,  de  coordenadas  N=7.542.091,655m  e
E=520.806,693m;  85°29'29"  e  81,82m  até  o  vértice  M-1930,  de  coordenadas
N=7.542.098,087m e E=520.888,262m; 87°42'44" e 25,19m até o vértice M-1920, de
coordenadas N=7.542.099,093m e E=520.913,432m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XC - gleba 90: a descrição com área de 2,9686 Ha e perímetro de 999,26 m, tem
início  no  vértice  M-1931,  de  coordenadas  N=7.542.488,267m  e  E=521.479,484m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  103°33'02" e 3,57 m até o
vértice M-1932, de coordenadas N=7.542.487,430m e E=521.482,957m; 103°33'02" e
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3,57m até o vértice M-1932, de coordenadas N=7.542.487,430m e E=521.482,957m;
185°29'24" e 61,34m até o  vértice  M-1933,  de  coordenadas N=7.542.426,367m e
E=521.477,088m;  234°36'41"  e  238,93m  até  o  vértice  M-1934,  de  coordenadas
N=7.542.287,997m e E=521.282,300m; 286°00'24" e 183,78m até o vértice M-1935,
de coordenadas N=7.542.338,675m e E=521.105,641m; 251°10'06" e 50,55m até o
vértice M-1936, de coordenadas N=7.542.322,357m e E=521.057,794m; 20°34'47" e
12,34m até o vértice M-1937, de coordenadas N=7.542.333,911m e E=521.062,132m;
79°34'31"  e  82,94m  até  o  vértice  M-1938,  de  coordenadas  N=7.542.348,918m  e
E=521.143,701m;  65°09'50"  e  96,98m  até  o  vértice  M-1939,  de  coordenadas
N=7.542.389,651m e E=521.231,710m; 65°15'10" e 61,45m até o vértice M-1940, de
coordenadas  N=7.542.415,377m  e  E=521.287,521m;  75°16'23"  e  42,17m  até  o
vértice M-1941, de coordenadas N=7.542.426,097m e E=521.328,304m; 61°25'13" e
80,67m  até  o  vértice  M-1942,  de  coordenadas  N=7.542.464,685m  e
E=521.399,141m;  69°53'14"  e  68,58m  até  o  vértice  M-1943,  de  coordenadas
N=7.542.488,267m e E=521.463,537m; 90°00'00" e 15,95m até o vértice M-1931, de
coordenadas N=7.542.488,267m e E=521.479,484m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XCI - gleba 91: a descrição com área de 1,8666 Ha e perímetro de 579,16 m, tem
início  no  vértice  M-1944,  de  coordenadas  N=7.542.972,994m  e  E=521.265,380m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 136°17'17" e 32,91 m até o
vértice M-1945, de coordenadas N=7.542.949,208m e E=521.288,119m; 136°17'17" e
32,91m até o vértice M-1945, de coordenadas N=7.542.949,208m e E=521.288,119m;
125°32'51" e 80,79m até o  vértice  M-1946,  de  coordenadas N=7.542.902,237m e
E=521.353,855m;  210°59'51"  e  74,46m  até  o  vértice  M-1947,  de  coordenadas
N=7.542.838,414m e E=521.315,511m; 230°16'36" e 28,35m até o vértice M-1948, de
coordenadas  N=7.542.820,296m  e  E=521.293,705m;  313°33'59"  e  47,05m  até  o
vértice M-1949, de coordenadas N=7.542.852,722m e E=521.259,615m; 291°59'12" e
108,80m  até  o  vértice  M-1950,  de  coordenadas  N=7.542.893,456m  e
E=521.158,727m;  327°03'42"  e  43,43m  até  o  vértice  M-1951,  de  coordenadas
N=7.542.929,900m e E=521.135,115m; 358°49'45" e 30,32m até o vértice M-1952, de
coordenadas  N=7.542.960,212m  e  E=521.134,495m;  111°34'21"  e  12,84m  até  o



486
____________________________________________________________________________

vértice M-1953, de coordenadas N=7.542.955,490m e E=521.146,440m; 81°37'41" e
120,22m  até  o  vértice  M-1944,  de  coordenadas  N=7.542.972,994m  e
E=521.265,380m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCII - gleba 92: a descrição com área de 11,9062 Ha e perímetro de 1.456,16 m,
tem início no vértice M-1954, de coordenadas N=7.543.620,268m e E=521.109,549m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 114°22'25" e 128,46 m até o
vértice M-1955, de coordenadas N=7.543.567,256m e E=521.226,556m; 114°22'25" e
128,46m  até  o  vértice  M-1955,  de  coordenadas  N=7.543.567,256m  e
E=521.226,556m;  144°36'13"  e  330,26m  até  o  vértice  M-1956,  de  coordenadas
N=7.543.298,037m e E=521.417,855m; 235°22'10" e 168,96m até o vértice M-1957,
de coordenadas N=7.543.202,020m e E=521.278,829m; 279°14'57" e 132,64m até o
vértice M-1958, de coordenadas N=7.543.223,339m e E=521.147,910m; 339°43'29" e
137,57m  até  o  vértice  M-1959,  de  coordenadas  N=7.543.352,383m  e
E=521.100,239m;  297°17'48"  e  87,64m  até  o  vértice  M-1960,  de  coordenadas
N=7.543.392,574m e E=521.022,360m; 327°11'33" e 25,58m até o vértice M-1961, de
coordenadas  N=7.543.414,071m  e E=521.008,502m;  291°56'33"  e  104,18m  até  o
vértice M-1962, de coordenadas N=7.543.452,999m e E=520.911,873m; 316°56'20" e
44,01m  até  o  vértice  M-1963,  de  coordenadas  N=7.543.485,157m  e
E=520.881,822m;  360°00'00"  e  49,31m  até  o  vértice  M-1964,  de  coordenadas
N=7.543.534,466m e E=520.881,822m; 45°02'13" e 39,44m até o vértice M-1965, de
coordenadas  N=7.543.562,336m  e  E=520.909,727m;  72°22'14"  e  49,55m  até  o
vértice M-1966, de coordenadas N=7.543.577,343m e E=520.956,951m; 73°11'55" e
96,42m  até  o  vértice  M-1967,  de  coordenadas  N=7.543.605,213m  e
E=521.049,253m;  75°58'50"  e  62,15m  até  o  vértice  M-1954,  de  coordenadas
N=7.543.620,268m  e  E=521.109,549m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XCIII - gleba 93: a descrição com área de 4,5399 Ha e perímetro de 1.240,83 m,
tem início no vértice M-1968, de coordenadas N=7.543.968,732m e E=520.260,357m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°25'32" e 105,04 m até o
vértice M-1969, de coordenadas N=7.543.882,245m e E=520.319,963m; 145°25'32" e
105,04m  até  o  vértice  M-1969,  de  coordenadas  N=7.543.882,245m  e
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E=520.319,963m;  98°21'57"  e  89,89m  até  o  vértice  M-1970,  de  coordenadas
N=7.543.869,166m e E=520.408,900m; 147°36'48" e 97,96m até o vértice M-1971, de
coordenadas  N=7.543.786,446m  e  E=520.461,368m;  166°25'50"  e  91,71m  até  o
vértice M-1972, de coordenadas N=7.543.697,299m e E=520.482,885m; 287°04'56" e
58,72m  até  o  vértice  M-1973,  de  coordenadas  N=7.543.714,549m  e
E=520.426,753m;  306°21'00"  e  101,28m  até  o  vértice  M-1974,  de  coordenadas
N=7.543.774,576m e E=520.345,184m; 313°59'34" e 89,51m até o vértice M-1975, de
coordenadas  N=7.543.836,748m  e  E=520.280,787m;  234°29'46"  e  73,83m  até  o
vértice M-1976, de coordenadas N=7.543.793,871m e E=520.220,684m; 225°02'11" e
45,51m  até  o  vértice  M-1977,  de  coordenadas  N=7.543.761,714m  e
E=520.188,485m;  237°33'41"  e  83,93m  até  o  vértice  M-1978,  de  coordenadas
N=7.543.716,693m e E=520.117,649m; 260°13'48" e 44,84m até o vértice M-1979, de
coordenadas N=7.543.709,084m e E=520.073,463m; 3°45'38" e 56,91m até o vértice
M-1980, de coordenadas N=7.543.765,868m e E=520.077,195m; 25°46'57" e 69,30m
até  o  vértice  M-1981,  de  coordenadas  N=7.543.828,266m  e  E=520.107,336m;
85°21'54"  e  56,57m  até  o  vértice  M-1982,  de  coordenadas  N=7.543.832,838m  e
E=520.163,723m;  13°00'54"  e  32,30m  até  o  vértice  M-1983,  de  coordenadas
N=7.543.864,306m e E=520.170,997m; 24°13'33" e 73,64m até o vértice M-1984, de
coordenadas  N=7.543.931,459m  e  E=520.201,213m;  57°46'51"  e  69,91m  até  o
vértice M-1968, de coordenadas N=7.543.968,732m e E=520.260,357m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCIV - gleba 94: a descrição com área de 3,1106 Ha e perímetro de 931,69 m, tem
início  no  vértice  M-1985,  de  coordenadas  N=7.544.224,893m  e  E=517.448,922m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 97°38'15" e 126,96 m até o
vértice M-1986, de coordenadas N=7.544.208,020m e E=517.574,754m; 97°38'15" e
126,96m  até  o  vértice  M-1986,  de  coordenadas  N=7.544.208,020m  e
E=517.574,754m;  142°45'34"  e  84,86m  até  o  vértice  M-1987,  de  coordenadas
N=7.544.140,466m e E=517.626,105m; 226°12'20" e 45,44m até o vértice M-1988, de
coordenadas  N=7.544.109,018m  e  E=517.593,304m;  232°09'36"  e  48,93m  até  o
vértice M-1989, de coordenadas N=7.544.079,004m e E=517.554,667m; 260°08'45" e
50,11m até o vértice M-1990, de coordenadas N=7.544.070,428m e E=517.505,296m;
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261°15'55" e 56,47m até o  vértice  M-1991,  de  coordenadas N=7.544.061,853m e
E=517.449,485m;  264°28'44"  e  66,85m  até  o  vértice  M-1992,  de  coordenadas
N=7.544.055,421m e E=517.382,942m; 244°33'55" e 49,92m até o vértice M-1993, de
coordenadas  N=7.544.033,983m  e  E=517.337,864m;  233°33'52"  e  61,37m  até  o
vértice M-1994, de coordenadas N=7.543.997,537m e E=517.288,494m; 242°28'38" e
30,36m  até  o  vértice  M-1995,  de  coordenadas  N=7.543.983,509m  e
E=517.261,573m;  3°52'00"  e  5,82m  até  o  vértice  M-1996,  de  coordenadas
N=7.543.989,313m e E=517.261,965m; 49°50'42" e 119,44m até o vértice M-1997, de
coordenadas  N=7.544.066,332m  e  E=517.353,250m;  31°06'20"  e  185,19m  até  o
vértice M-1985, de coordenadas N=7.544.224,893m e E=517.448,922m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCV - gleba 95: a descrição com área de 0,6747 Ha e perímetro de 352,57 m, tem
início  no  vértice  M-1998,  de  coordenadas  N=7.544.245,387m  e  E=517.938,740m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 176°52'07" e 133,45 m até o
vértice M-1999, de coordenadas N=7.544.112,135m e E=517.946,029m; 176°52'07" e
133,45m  até  o  vértice  M-1999,  de  coordenadas  N=7.544.112,135m  e
E=517.946,029m;  274°34'07"  e  41,61m  até  o  vértice  M-2000,  de  coordenadas
N=7.544.115,449m e E=517.904,555m; 339°03'03" e 78,05m até o vértice M-2001, de
coordenadas  N=7.544.188,340m  e  E=517.876,649m;  352°02'49"  e  26,99m  até  o
vértice M-2002, de coordenadas N=7.544.215,071m e E=517.872,914m; 65°16'17" e
72,47m  até  o  vértice  M-1998,  de  coordenadas  N=7.544.245,387m  e
E=517.938,740m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCVI - gleba 96: a descrição com área de 0,9240 Ha e perímetro de 470,99 m, tem
início  no  vértice  M-2003,  de  coordenadas  N=7.544.057,575m  e  E=518.961,686m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 191°05'02" e 61,18 m até o
vértice M-2004, de coordenadas N=7.543.997,537m e E=518.949,925m; 191°05'02" e
61,18m  até  o  vértice  M-2004,  de  coordenadas  N=7.543.997,537m  e
E=518.949,925m;  195°16'23"  e  48,89m  até  o  vértice  M-2005,  de  coordenadas
N=7.543.950,372m e E=518.937,046m; 215°42'39" e 102,97m até o vértice M-2006,
de coordenadas N=7.543.866,762m e E=518.876,942m; 240°50'00" e 7,14m até o
vértice M-2007, de coordenadas N=7.543.863,284m e E=518.870,711m; 344°04'56" e
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37,85m  até  o  vértice  M-2008,  de  coordenadas  N=7.543.899,680m  e
E=518.860,331m;  18°03'42"  e  161,50m  até  o  vértice  M-2009,  de  coordenadas
N=7.544.053,225m e E=518.910,404m; 85°09'06" e 51,47m até o vértice M-2003, de
coordenadas N=7.544.057,575m e E=518.961,686m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XCVII - gleba 97: a descrição com área de 0,2852 Ha e perímetro de 345,66 m, tem
início  no  vértice  M-2010,  de  coordenadas  N=7.544.297,079m  e  E=519.193,260m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 206°35'38" e 54,47 m até o
vértice M-2011, de coordenadas N=7.544.248,367m e E=519.168,874m; 206°35'38" e
54,47m até o vértice M-2011, de coordenadas N=7.544.248,367m e E=519.168,874m;
204°55'58" e 66,20m até o  vértice  M-2012,  de  coordenadas N=7.544.188,340m e
E=519.140,968m;  204°28'14"  e  45,02m  até  o  vértice  M-2013,  de  coordenadas
N=7.544.147,361m e E=519.122,318m; 2°20'54" e 89,35m até o vértice M-2014, de
coordenadas  N=7.544.236,638m  e  E=519.125,979m;  47°00'56"  e  83,23m  até  o
vértice M-2015, de coordenadas N=7.544.293,383m e E=519.186,864m; 59°58'43" e
7,39m até o vértice M-2010, de coordenadas N=7.544.297,079m e E=519.193,260m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCVIII - gleba 98: a descrição com área de 0,1309 Ha e perímetro de 286,23 m,
tem início no vértice M-2016, de coordenadas N=7.544.262,189m e E=519.284,097m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 160°16'49" e 27,12 m até o
vértice M-2017, de coordenadas N=7.544.236,656m e E=519.293,249m; 160°16'49" e
27,12m  até  o  vértice  M-2017,  de  coordenadas  N=7.544.236,656m  e
E=519.293,249m;  174°14'22"  e  108,71m  até  o  vértice  M-2018,  de  coordenadas
N=7.544.128,491m e E=519.304,161m; 243°19'40" e 10,68m até o vértice M-2019, de
coordenadas  N=7.544.123,698m  e  E=519.294,619m;  337°13'25"  e  14,31m  até  o
vértice M-2020, de coordenadas N=7.544.136,888m e E=519.289,080m; 358°18'46" e
72,92m  até  o  vértice  M-2021,  de  coordenadas  N=7.544.209,778m  e
E=519.286,933m;  356°54'08"  e  52,49m  até  o  vértice  M-2016,  de  coordenadas
N=7.544.262,189m  e  E=519.284,097m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XCIX - gleba 99: a descrição com área de 2,3425 Ha e perímetro de 1.305,95 m,
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tem início no vértice M-2022, de coordenadas N=7.548.178,043m e E=520.871,089m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 100°42'00" e 80,83 m até o
vértice M-2023, de coordenadas N=7.548.163,036m e E=520.950,511m; 100°42'00" e
80,83m até o vértice M-2023, de coordenadas N=7.548.163,036m e E=520.950,511m;
117°40'11"  e  96,95m até  o  vértice  M-2024,  de  coordenadas  N=7.548.118,015m  e
E=521.036,374m;  84°28'47"  e  66,85m  até  o  vértice  M-2025,  de  coordenadas
N=7.548.124,446m e E=521.102,917m; 111°00'47" e 7,57m até o vértice M-2026, de
coordenadas  N=7.548.121,731m  e  E=521.109,984m;  222°20'33"  e  14,70m  até  o
vértice M-2027, de coordenadas N=7.548.110,870m e E=521.100,086m; 245°20'31" e
92,38m  até  o  vértice  M-2028,  de  coordenadas  N=7.548.072,329m  e
E=521.016,130m;  297°41'37"  e  96,02m  até  o  vértice  M-2029,  de  coordenadas
N=7.548.116,953m e E=520.931,110m; 284°39'00" e 58,91m até o vértice M-2030, de
coordenadas  N=7.548.131,851m  e  E=520.874,118m;  272°29'55"  e  180,22m  até  o
vértice M-2031, de coordenadas N=7.548.139,708m e E=520.694,068m; 266°25'50" e
115,69m  até  o  vértice  M-2032,  de  coordenadas  N=7.548.132,506m  e
E=520.578,607m;  261°21'02"  e  95,02m  até  o  vértice  M-2033,  de  coordenadas
N=7.548.118,216m e E=520.484,668m; 59°57'45" e 106,67m até o vértice M-2034, de
coordenadas  N=7.548.171,611m  e  E=520.577,011m;  88°44'49"  e  294,15m  até  o
vértice M-2022, de coordenadas N=7.548.178,043m e E=520.871,089m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

C - gleba 100: a descrição com área de 7,4215 Ha e perímetro de 1.772,70 m, tem
início  no  vértice  M-2035,  de  coordenadas  N=7.548.879,782m  e  E=521.670,763m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 157°51'13" e 41,79 m até o
vértice M-2036, de coordenadas N=7.548.841,078m e E=521.686,516m; 157°51'13" e
41,79m  até  o  vértice  M-2036,  de  coordenadas  N=7.548.841,078m  e
E=521.686,516m;  212°48'50"  e  38,53m  até  o  vértice  M-2037,  de  coordenadas
N=7.548.808,694m e E=521.665,635m; 185°18'32" e 33,34m até o vértice M-2038, de
coordenadas  N=7.548.775,496m  e E=521.662,550m;  107°50'44"  e  229,83m  até  o
vértice M-2039, de coordenadas N=7.548.705,063m e E=521.881,322m; 204°05'41" e
166,21m  até  o  vértice  M-2040,  de  coordenadas  N=7.548.553,333m  e
E=521.813,466m;  218°53'30"  e  277,00m  até  o  vértice  M-2041,  de  coordenadas
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N=7.548.337,731m e E=521.639,549m; 232°45'33" e 160,68m até o vértice M-2042,
de coordenadas N=7.548.240,491m e E=521.511,628m; 16°19'58" e 19,82m até o
vértice M-2043, de coordenadas N=7.548.259,508m e E=521.517,201m; 28°00'35" e
77,70m até o vértice M-2044, de coordenadas N=7.548.328,111m e E=521.553,693m;
43°58'30"  e 163,85m até o  vértice  M-2045,  de  coordenadas N=7.548.446,023m e
E=521.667,460m;  19°40'37"  e  63,75m  até  o  vértice  M-2046,  de  coordenadas
N=7.548.506,051m e E=521.688,925m; 342°03'04" e 76,62m até o vértice M-2047, de
coordenadas  N=7.548.578,942m  e  E=521.665,314m;  286°40'46"  e  112,04m  até  o
vértice M-2048, de coordenadas N=7.548.611,100m e E=521.557,986m; 354°16'55" e
64,64m  até  o  vértice  M-2049,  de  coordenadas  N=7.548.675,415m  e
E=521.551,546m;  36°26'36"  e  213,20m  até  o  vértice  M-2050,  de  coordenadas
N=7.548.846,923m e E=521.678,192m; 347°15'36" e 33,69m até o vértice M-2035, de
coordenadas N=7.548.879,782m e E=521.670,763m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CI - gleba 101: a descrição com área de 16,0159 Ha e perímetro de 3.781,15 m,
tem início no vértice M-2051, de coordenadas N=7.549.764,160m e E=522.837,448m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°23'15" e 72,58 m até o
vértice M-2052, de coordenadas N=7.549.704,425m e E=522.878,676m; 145°23'15" e
72,58m  até  o  vértice  M-2052,  de  coordenadas  N=7.549.704,425m  e
E=522.878,676m;  192°08'03"  e  97,37m  até  o  vértice  M-2053,  de  coordenadas
N=7.549.609,234m e E=522.858,210m; 257°39'52" e 295,34m até o vértice M-2054,
de coordenadas N=7.549.546,138m e E=522.569,688m; 275°03'31" e 182,96m até o
vértice M-2055, de coordenadas N=7.549.562,270m e E=522.387,443m; 266°16'05" e
623,48m  até  o  vértice  M-2056,  de  coordenadas  N=7.549.521,690m  e
E=521.765,288m;  285°10'40"  e  113,78m  até  o  vértice  M-2057,  de  coordenadas
N=7.549.551,478m e E=521.655,481m; 265°22'27" e 515,02m até o vértice M-2058,
de coordenadas N=7.549.509,942m e E=521.142,137m; 303°11'39" e 28,22m até o
vértice M-2059, de coordenadas N=7.549.525,391m e E=521.118,523m; 357°45'37" e
69,79m até o vértice M-2060, de coordenadas N=7.549.595,126m e E=521.115,796m;
75°58'50"  e  79,65m  até  o  vértice  M-2061,  de  coordenadas  N=7.549.614,421m  e
E=521.193,072m;  91°06'01"  e  111,64m  até  o  vértice  M-2062,  de  coordenadas
N=7.549.612,277m e E=521.304,692m; 90°00'00" e 120,21m até o vértice M-2063, de
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coordenadas  N=7.549.612,277m  e  E=521.424,899m;  102°30'49"  e  98,95m  até  o
vértice M-2064, de coordenadas N=7.549.590,838m e E=521.521,495m; 90°00'00" e
94,45m  até  o  vértice  M-2065,  de  coordenadas  N=7.549.590,838m  e
E=521.615,943m;  45°02'09"  e  87,98m  até  o  vértice  M-2066,  de  coordenadas
N=7.549.653,010m e E=521.678,192m; 91°54'25" e 64,43m até o vértice M-2067, de
coordenadas  N=7.549.650,866m  e E=521.742,589m;  106°01'14"  e  178,66m  até  o
vértice M-2068, de coordenadas N=7.549.601,558m e E=521.914,313m; 96°03'55" e
101,46m  até  o  vértice  M-2069,  de  coordenadas  N=7.549.590,838m  e
E=522.015,202m;  84°30'51"  e  112,13m  até  o  vértice  M-2070,  de  coordenadas
N=7.549.601,558m e E=522.126,822m; 78°07'33" e 125,03m até o vértice M-2071, de
coordenadas  N=7.549.627,284m  e  E=522.249,175m;  78°28'48"  e  107,34m  até  o
vértice M-2072, de coordenadas N=7.549.648,722m e E=522.354,357m; 88°11'02" e
135,30m  até  o  vértice  M-2073,  de  coordenadas  N=7.549.653,010m  e
E=522.489,589m;  74°22'35"  e  167,17m  até  o  vértice  M-2074,  de  coordenadas
N=7.549.698,031m e E=522.650,581m; 70°30'43" e 198,22m até o vértice M-2051, de
coordenadas N=7.549.764,160m e E=522.837,448m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CII - gleba 102: a descrição com área de 0,4209 Ha e perímetro de 596,56 m, tem
início  no  vértice  M-2075,  de  coordenadas  N=7.550.073,811m  e  E=524.227,712m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 224°54'31" e 63,08 m até o
vértice M-2076, de coordenadas N=7.550.029,139m e E=524.183,182m; 224°54'31" e
63,08m  até  o  vértice  M-2076,  de  coordenadas  N=7.550.029,139m  e
E=524.183,182m;  262°54'29"  e  236,75m  até  o  vértice  M-2077,  de  coordenadas
N=7.549.999,909m e E=523.948,244m; 59°46'29" e 43,39m até o vértice M-2078, de
coordenadas  N=7.550.021,752m  e  E=523.985,736m;  93°00'33"  e  81,68m  até  o
vértice M-2079, de coordenadas N=7.550.017,464m e E=524.067,305m; 68°29'01" e
87,68m  até  o  vértice  M-2080,  de  coordenadas  N=7.550.049,622m  e
E=524.148,873m;  65°24'16"  e  56,66m  até  o  vértice  M-2081,  de  coordenadas
N=7.550.073,204m e E=524.200,391m; 88°43'43" e 27,33m até o vértice M-2075, de
coordenadas N=7.550.073,811m e E=524.227,712m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.
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CIII - gleba 103: a descrição com área de 0,1818 Ha e perímetro de 320,82 m, tem
início  no  vértice  M-2082,  de  coordenadas  N=7.550.286,880m  e  E=524.651,807m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  182°26'58" e 8,52 m até o
vértice M-2083, de coordenadas N=7.550.278,371m e E=524.651,443m; 182°26'58" e
8,52m até o vértice M-2083, de coordenadas N=7.550.278,371m e E=524.651,443m;
249°35'10" e 62,02m até o  vértice  M-2084,  de  coordenadas N=7.550.256,737m e
E=524.593,314m;  260°55'56"  e  92,74m  até  o  vértice  M-2085,  de  coordenadas
N=7.550.242,122m e E=524.501,735m; 60°17'10" e 13,88m até o vértice M-2086, de
coordenadas  N=7.550.249,000m  e  E=524.513,788m;  71°56'15"  e  110,63m  até  o
vértice M-2087, de coordenadas N=7.550.283,302m e E=524.618,968m; 83°46'55" e
33,03m  até  o  vértice  M-2082,  de  coordenadas  N=7.550.286,880m  e
E=524.651,807m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

CIV - gleba 104: a descrição com área de 2,0595 Ha e perímetro de 776,17 m, tem
início  no  vértice  M-2088,  de  coordenadas  N=7.553.625,280m  e  E=520.897,402m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 178°12'45" e 60,86 m até o
vértice M-2089, de coordenadas N=7.553.564,446m e E=520.899,301m; 178°12'45" e
60,86m  até  o  vértice  M-2089,  de  coordenadas  N=7.553.564,446m  e
E=520.899,301m;  143°10'24"  e  130,12m  até  o  vértice  M-2090,  de  coordenadas
N=7.553.460,294m e E=520.977,292m; 143°11'04" e 88,94m até o vértice M-2091, de
coordenadas  N=7.553.389,088m  e  E=521.030,591m;  126°13'03"  e  39,23m  até  o
vértice M-2092, de coordenadas N=7.553.365,907m e E=521.062,243m; 201°17'36" e
40,80m  até  o  vértice  M-2093,  de  coordenadas  N=7.553.327,892m  e
E=521.047,427m;  271°47'16"  e  58,31m  até  o  vértice  M-2094,  de  coordenadas
N=7.553.329,711m e E=520.989,149m; 323°39'07" e 220,92m até o vértice M-2095,
de coordenadas N=7.553.507,650m e E=520.858,209m; 358°12'30" e 68,64m até o
vértice M-2096, de coordenadas N=7.553.576,253m e E=520.856,063m; 23°24'41" e
40,32m  até  o  vértice  M-2097,  de  coordenadas  N=7.553.613,253m  e
E=520.872,084m;  64°35'31"  e  28,03m  até  o  vértice  M-2088,  de  coordenadas
N=7.553.625,280m  e  E=520.897,402m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

CV - gleba 105: a descrição com área de 0,1425 Ha e perímetro de 190,39 m, tem
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início  no  vértice  M-2098,  de  coordenadas  N=7.554.470,677m  e  E=520.878,404m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°34'23" e 80,10 m até o
vértice M-2099, de coordenadas N=7.554.390,940m e E=520.885,979m; 174°34'23" e
80,10m  até  o  vértice  M-2099,  de  coordenadas  N=7.554.390,940m  e
E=520.885,979m;  220°36'12"  e  7,93m  até  o  vértice  M-2100,  de  coordenadas
N=7.554.384,922m e E=520.880,820m; 324°12'42" e 49,68m até o vértice M-2101, de
coordenadas  N=7.554.425,217m  e  E=520.851,770m;  30°21'53"  e  52,69m  até  o
vértice M-2098, de coordenadas N=7.554.470,677m e E=520.878,404m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

CVI - gleba 106: a descrição com área de 0,0080 Ha e perímetro de 70,35 m, tem
início  no  vértice  M-2012,  de  coordenadas  N=7.558.147,442m  e  E=530.947,478m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°44'52" e 24,19 m até o
vértice M-2013, de coordenadas N=7.558.147,126m e E=530.971,663m; 90°44'52" e
24,19m  até  o  vértice  M-2013,  de  coordenadas  N=7.558.147,126m  e
E=530.971,663m;  125°19'42"  e  11,70m  até  o  vértice  M-2014,  de  coordenadas
N=7.558.140,362m e E=530.981,206m; 281°51'18" e 34,46m até o vértice M-2012, de
coordenadas N=7.558.147,442m e E=530.947,478m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CVII - gleba 107: a descrição com área de 1,5508 Ha e perímetro de 529,033 m,
tem início no vértice M-2015, de coordenadas N=7.547.214,152m e E=520.372,832m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 175°33'20" e 120,72 m até o
vértice M-2016, de coordenadas N=7.547.093,790m e E=520.382,187m; 175°33'20" e
120,72m  até  o  vértice  M-2016,  de  coordenadas  N=7.547.093,790m  e
E=520.382,187m;  224°46'19"  e  114,81m  até  o  vértice  M-2017,  de  coordenadas
N=7.547.012,285m e E=520.301,329m; 295°21'21" e 49,78m até o vértice M-2018, de
coordenadas  N=7.547.033,604m  e  E=520.256,341m;  334°43'32"  e  50,65m  até  o
vértice M-2019, de coordenadas N=7.547.079,405m e E=520.234,717m; 43°14'46" e
48,45m até o vértice M-2020, de coordenadas N=7.547.114,693m e E=520.267,908m;
45°02'08"  e  72,81m  até  o  vértice  M-2021,  de  coordenadas  N=7.547.166,146m  e
E=520.319,425m;  48°02'56"  e  71,81m  até  o  vértice  M-2015,  de  coordenadas
N=7.547.214,152m  e  E=520.372,832m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.



495
____________________________________________________________________________

CVIII - gleba 108: a descrição com área de 0,0644 Ha e perímetro de 262,809 m,
tem início no vértice M-2022, de coordenadas N=7.543.999,170m e E=526.223,394m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  99°49'44" e 82,12 m até o
vértice M-2023, de coordenadas N=7.543.985,152m e E=526.304,307m; 99°49'44" e
82,12m  até  o  vértice  M-2023,  de  coordenadas  N=7.543.985,152m  e
E=526.304,307m;  93°42'38"  e  48,03m  até  o  vértice  M-2024,  de  coordenadas
N=7.543.982,044m e E=526.352,234m; 267°37'21" e 76,04m até o vértice M-2025, de
coordenadas  N=7.543.978,889m  e  E=526.276,259m;  290°59'19"  e  56,62m  até  o
vértice M-2022, de coordenadas N=7.543.999,170m e E=526.223,394m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

CIX - gleba 109: a descrição com área de 1,0876 Ha e perímetro de 807,738 m, tem
início  no  vértice  M-2026,  de  coordenadas  N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 90°34'34" e 234,37 m até o
vértice M-2027, de coordenadas N=7.548.019,398m e E=516.947,192m; 90°34'34" e
234,37m  até  o  vértice  M-2027,  de  coordenadas  N=7.548.019,398m  e
E=516.947,192m;  173°59'01"  e  81,92m  até  o  vértice  M-2028,  de  coordenadas
N=7.547.937,931m e E=516.955,778m; 193°47'54" e 112,25m até o vértice M-2029,
de coordenadas N=7.547.828,916m e E=516.929,005m; 358°16'15" e 154,28m até o
vértice M-2030, de coordenadas N=7.547.983,124m e E=516.924,349m; 269°36'16" e
159,34m  até  o  vértice  M-2031,  de  coordenadas  N=7.547.982,024m  e
E=516.765,013m;  307°17'19"  e  65,58m  até  o  vértice  M-2026,  de  coordenadas
N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.”.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.761/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe altera o

art. 20 da Lei nº 19.490, de 13 de janeiro de 2011, que dispõe sobre consignação em
folha de pagamento de servidor público ativo ou inativo e de pensionista do Estado e
dá outras providências.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/2/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.761/2013 altera o art. 20 da Lei nº 19.490, de 13 de janeiro de

2011, objetivando isentar as cooperativas, na condição de entidades consignatárias,
das despesas para a cobertura do custo de processamento de dados, no montante de
1% do valor total da consignação, quando se tratar de consignação para amortização
de empréstimo ou financiamento, inclusive habitacional.

A justificativa apresentada pelo deputado proponente fundamenta-se no argumento
de que se trata de “medida de incentivo à eficiência econômica das cooperativas, de
modo a facilitar sua inclusão no mercado e maximizar seus resultados, aumentando a
renda  de  cada  um  dos  cooperados/servidores  e  incentivando-os  à  formação  de
poupanças e aperfeiçoamento profissionais”.

Argumenta, ainda, que a Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a
política estadual de apoio ao cooperativismo, determina competir  ao poder público
estadual estabelecer incentivos financeiros para a criação e o desenvolvimento do
sistema cooperativo (inciso III do art. 2º).

Registra também que a não isenção das cooperativas do pagamento do custo de
processamento  de  dados  prejudica  a  distribuição  de  resultados  positivos  aos
cooperados,  por  afetar  diretamente  a  taxa  praticada  pela  cooperativa,  em
contrariedade ao comando legal que determina ao Estado a promoção de ações e
medidas de incentivo ao cooperativismo.

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

Além disso,  o tema insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente,
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consoante  se  extrai  do  disposto  nos  incisos  I  e  V  do  art.  24  da  Constituição  da
República e nas alíneas “a” e “e” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado,
por  dizer  respeito  a  uma relação de caráter  creditício,  envolvendo,  pois,  o direito
econômico,  especialmente pela consideração de que a isenção a que se refere a
proposição  pode  interferir  na  livre  concorrência  entre  os  agentes  econômicos  de
natureza creditícia. A proposição relaciona-se também à produção, na medida em que
envolve benefício a ser concedido ao setor cooperativista.

Com efeito, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-
se-á  a  estabelecer  normas  gerais,  cabendo  aos  estados  membros  e  ao  Distrito
Federal  suplementar  a  legislação  federal  (§2º  do  art.  24  da  Constituição  da
República). Além disso, por força do disposto no inciso II do art. 30 da Constituição da
República,  os  municípios  participam  da  legislação  concorrente,  suplementando  a
legislação federal e estadual no que couber.

Nesse diapasão, no âmbito federal, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e  das  fundações  públicas  federais,  prevê,  no  parágrafo  único  do  art.  45,  que,
“mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento
a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento”.

Por sua vez, o Decreto nº 5.386, de 29 de fevereiro de 2008, regulamenta o art. 45
da lei em referência e dispõe sobre o processamento das consignações em folha de
pagamento no âmbito do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
- Siape. O art. 6º do referido decreto averba que o processamento das contribuições
facultativas  realizado  pelo  consignante  dependerá  do  ressarcimento  dos  custos
administrativos de cadastramento, manutenção e utilização do sistema de pactuação
contratual entre consignatários e consignados. Acrescenta, ainda, o parágrafo único
do artigo em referência que caberá à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  disciplinar  a  forma  de  cobrança  e
recolhimento, os prazos e os valores dos custos de que trata o  caput e definir os
casos de eventuais isenções em razão da natureza das consignações.

No plano estadual, a matéria é tratada na forma da Lei nº 19.490, de 13 de janeiro
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de 2011, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor público
ativo  ou  inativo  e  de  pensionista  do  Estado  e  dá  outras  providências.  Além  das
hipóteses de consignação compulsória (art. 4º), a lei em referência prevê as situações
consideradas como consignações facultativas (art. 5º).

Percebemos,  na  forma  do  art.  6º  da  lei  em  referência,  que  as  cooperativas
instituídas nos termos da Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, são
admitidas como entidades consignatárias para fins de consignação facultativa, além
das  entidades  a  seguir  listadas:  I  -  entidade  de  classe,  associação  e  clube
representativos de servidores; II - partido político; III - instituição financeira pública ou
privada; IV - instituição financiadora de aquisição de imóvel residencial integrante do
Sistema  Financeiro  Habitacional  -  SFH;  V  -  entidade  de  previdência  pública  ou
privada;  VI  -  sociedade  seguradora,  com  funcionamento  autorizado  pela
Superintendência de Seguros Privados -  Susep -,  do Ministério  da Fazenda; VII  -
entidade  de  previdência  complementar,  observados  os  critérios  estabelecidos  na
legislação federal. Além disso, o credenciamento das entidades consignatárias será
realizado mediante prévio preenchimento de formulário  próprio,  acompanhado dos
documentos a que se refere o art. 7º da Lei nº 19.490, de 2011.

A atual redação do art. 20 da citada Lei nº 19.490 prevê que as despesas para a
cobertura  do  custo  de  processamento  de  dados,  no  caso  de  consignação  para
amortização  de  empréstimo  ou  financiamento,  mesmo  habitacional,  correrão  por
conta  do  consignatário,  mediante  retenção  de 1% do valor  total  da  consignação.
Nesse  contexto,  o  projeto  de  lei  em  exame  pretende  conferir  tão  somente  às
cooperativas, na qualidade de entidades consignatárias, a isenção do pagamento das
despesas para a cobertura do custo de processamento a que se refere o art. 20.

Analisando o Decreto nº 46.278, de 19 de julho de 2013, que regulamenta a lei
anteriormente  referida,  percebemos  que  o  consignatário  se  responsabiliza,
mensalmente,  pelo pagamento de um percentual sobre o valor  das consignações,
variável de acordo com a modalidade de consignação facultativa descontada em folha
de pagamento, para fins de cobertura do custo do processamento de dados (incisos I
e  II  do  art.  23).  Por  outro  lado,  o  inciso  III  do  art.  23  prevê  modalidades  de
contribuição facultativa que são isentas do custo de processamento.
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Argumenta-se  que  a  concessão  da  isenção  tão  somente  às  cooperativas
compatibiliza-se com a política estadual de apoio ao cooperativismo, instituída pela
Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, por meio da qual compete ao poder público
estabelecer  incentivos financeiros  para a criação e o desenvolvimento  do sistema
cooperativo (inciso III do art. 2º).

Entretanto, consideramos que a isenção que se pretende instituir exclusivamente
para as cooperativas - e não para outros consignatários - configura-se incompatível
com  o  ordenamento  jurídico  constitucional,  notadamente  em  razão  de  que  as
cooperativas, ao atuarem no mercado como entidades consignatárias, na realização
de empréstimos ou financiamentos aos servidores públicos, mediante consignação
em folha, não podem gozar de privilégios e prerrogativas que não sejam estendidos
aos demais consignatários, que também atuam livremente na ordem econômica, sob
pena  de  violação  aos  princípios  da  isonomia  e  da  livre  concorrência,  previstos,
respectivamente, no caput do art. 5º e no inciso IV do art. 170, ambos da Constituição
da República.  Aliás,  a garantia  da livre concorrência,  nesse caso, é benéfica aos
servidores, na medida em que maximiza a possibilidade de os agentes financiadores
(consignatários) praticarem taxas mais favoráveis aos consignados.

Devemos registrar, também, que a isenção atribuída às cooperativas do pagamento
do custo relativo ao processamento de dados não beneficiará necessariamente os
servidores consignados, na medida em que as entidades cooperadas poderão não
repassar  a  eles  a  redução  do  custo  que  obtiverem  com  o  não  pagamento  das
despesas para o processamento de dados.

Sob outra perspectiva, compete ao poder público instituir  outros mecanismos de
apoio e favorecimento ao cooperativismo, como o faz a Constituição da República no
disposto na alínea “c” do inciso III do art. 146, ao prever competir a lei complementar
estabelecer normas gerais sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas  sociedades  cooperativas.  Assim,  não se revela  a  isenção que se
pretende instituir como o instrumento mais adequado à consecução daquele fim.

Registramos,  por  fim,  que,  embora  a Secretaria  de Estado de Desenvolvimento
Econômico e a Secretaria de Estado de Fazenda não tenham se oposto à tramitação
da  proposição,  a  última  secretaria  destacou  a  necessidade  da  apresentação  do
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impacto financeiro-orçamentário, caso haja aumento de despesas, nos termos da Lei
de  Responsabilidade  Fiscal.  Aliado  ao  que  se  disse,  devemos  considerar  que  a
proposição institui  isenção às cooperativas (entidade consignatária),  não deixando
claro se o ônus será suportado pelo servidor consignado ou pelo poder público.

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

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.761/2013.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Luzia  Ferreira  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.018/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  o  referido  projeto  dispõe  sobre  a
desafetação de bem público que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao
Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e 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, em análise preliminar,
concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  com  as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Por  seu turno,  a  Comissão de Transporte,  Comunicação e  Obras  Públicas,  em
análise de mérito, exarou seu parecer pela aprovação da proposição com ambas as
emendas apresentadas pela comissão precedente.

Agora, vem o projeto a esta comissão para análise da repercussão financeira, nos
termos do art. 100 e do art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.018/2013 visa a desafetar o trecho entre o Km 45,5 e o 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. Dispõe que o trecho reverterá ao
patrimônio  do  Estado  se,  no  prazo  de  cinco  anos,  não lhe  tiver  sido  dada essa
destinação.

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 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. Por seu turno, o
prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo manifestou o interesse da municipalidade pelo
trecho, para integrá-lo no perímetro urbano, em razão do crescimento da cidade. Não
obstante,  a  comissão  apresentou  as  Emendas  nºs  1  e  2,  com  a  finalidade  de
identificar corretamente o trecho da rodovia e adequar a redação à técnica legislativa,
as quais acolhemos.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em análise de mérito,
opinou favoravelmente à proposição com essas emendas, com fulcro na nota técnica
do DER-MG.

Cabe a esta comissão analisar a repercussão financeira do projeto. A medida nele
proposta  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, o imóvel 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. Ademais, ele apenas passará da esfera estadual para a municipal,
sem  redução  do  patrimônio  público.  A  medida  traz  amplos  benefícios  para  a
sociedade.
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Assim, entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.018/2013 com as
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Sebastião Costa, relator -  Durval Ângelo - Célio Moreira -

Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.183/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, a proposição analisada altera os incisos I e II do
art. 1º da Lei nº 5.874, de 11/5/1972.

No 1º turno, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Nos termos do art. 140, combinado com o art. 232, VII, do Regimento Interno, foi
aprovado  requerimento,  de  autoria  do  autor  do  projeto,  solicitando  o  envio  da
proposição à comissão seguinte a que foi distribuída, em virtude de perda de prazo
da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art.102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nº 5.874, de 11/5/1972, dispõe sobre recolhimento de veículos a depósito, sua

venda em leilão judicial e dá outras providências. Reproduzimos seu art. 1º:
Art.  1º  -  O  Departamento  Estadual  de  Trânsito,  da  Secretaria  de  Estado  da

Segurança Pública, depositará, em local que designar, os veículos:
I  -  removidos,  retidos  ou  apreendidos  por  infração  às  normas  de  trânsito,

estabelecidas pela Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de
Trânsito),  com  a  cominação  da  respectiva  penalidade,  cujos  proprietários  não
satisfizerem,  nos  prazos  fixados,  as  exigências  legais  e  regulamentares
indispensáveis à sua liberação;

II - abandonados na via pública por mais de 24 horas consecutivas.
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O projeto  objetiva  alterar  os  incisos I  e  II,  de modo a atualizar  a referência ao
Código de Trânsito Brasileiro, pois este revogou a antiga Lei nº 5.108/1966, e ainda
ampliar para 30 dias consecutivos o tempo para a caracterização do abandono de
veículo em via pública.

Portanto,  na  essência,  o  projeto  objetiva  ampliar  de  24  horas  para  30  dias
consecutivos o tempo máximo que um veículo pode ficar estacionado em via pública.

Argumenta o autor que, desde a sanção da Lei nº 5.874, de 11/5/1972, que dispõe
sobre  o  recolhimento  de  veículos  a  depósito,  sua  venda  em  leilão  e  dá  outras
providências,  a expansão da produção da indústria automobilística e consequente
aumento da frota em circulação agravaram o problema do número de veículos velhos,
defeituosos e sucateados abandonados nas vias públicas. Segundo o autor, o que se
pretende reprimir com a alteração proposta no projeto de lei é o desvio da finalidade e
o abuso cometido quase diariamente pelos proprietários de veículos. Note-se que os
infratores se valem do direito ao estacionamento em via pública para a consumação
do abandono. Além disso, o prazo de 24 horas para que se configure o abandono é
muito exíguo para que o proprietário seja penalizado com o recolhimento.

No tocante ao aspecto de mérito da matéria, cuja análise cabe a esta Comissão,
entendemos ser necessária a mudança proposta pelo projeto de lei, uma vez que o
abandono de veículos em vias públicas representa ameaças à segurança pública, à
saúde pública e à segurança viária. Também entendemos que o prazo de apenas 24
horas  para  que  possa  se  configurar  o  abandono  é  muito  curto  e,  portanto,
concordamos com o aumento desse prazo. Assim, opinamos que a proposição deve
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.183/2013, no 1º turno, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente e relator - Inácio Franco - Paulo Guedes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.655/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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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.
Em sua análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que
apresentou.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos do
art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.655/2013 visa alterar a destinação de imóvel  com área de

10.000 m² localizado no  Município de São Francisco do Glória.  A doação daquele
terreno  ao  município  foi  autorizada  pela  Lei  nº  20.566,  de  2012,  na  qual  ficou
estabelecido que o imóvel se destinaria à construção de reservatório de água e de
posto  de  saúde  municipal.  A matéria  em estudo visa  alterar  essa finalidade,  que
passaria a ser a construção de uma quadra poliesportiva e de um reservatório de
água. Segundo o deputado proponente, o município já dispõe de postos de saúde e
unidades básicas de saúde suficientes para atender à população, entretanto carece
de imóvel para instalação de quadra poliesportiva, sendo o imóvel a que se refere a
citada lei adequado para essa finalidade.

A Comissão de Constituição e Justiça baixou a matéria em diligência à Prefeitura
Municipal de São Francisco do Glória e à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão -  Seplag -,  que se manifestaram favoravelmente ao projeto. Considerando
atendidos os requisitos legais para a tramitação da matéria, aquela comissão concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. De forma, entretanto, a
aperfeiçoá-lo do ponto de vista da técnica legislativa, bem como para evitar que a
cláusula de reversão do projeto de lei em estudo conflite com aquela já estabelecida
pela Lei nº 20.566, apresentou as Emendas nºs 1 e 2.

No que é próprio desta comissão analisar, a eventual transformação do projeto em
lei não acarretaria despesas para o erário estadual nem interferiria negativamente na
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execução  orçamentária  estadual.  Considerando  as  manifestações  favoráveis  da
Seplag e da Prefeitura de São Francisco do Glória, o parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça e, ainda, a ausência de repercussão financeira, parece-nos
adequado  que  a  matéria  prospere  nesta  Casa.  Julgando  ainda  proveitosas  as
emendas  apresentadas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  esta  comissão
recomenda acolhê-las.

Conclusão
Pelo apresentado,  opinamos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

4.655/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes, relator - Durval Ângelo - Célio Moreira -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.672/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por  meio  do  Ofício  nº  31/2013,  a  presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 4.672/2013, que altera a Lei
nº 19.572,  de 10 de agosto de 2011, que dispõe sobre a estrutura de cargos de
direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/11/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  comissão  o  exame  da  proposição  quanto  aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos
seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva a criação de cargos e funções para a assessoria

dos novos procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ocupantes
dos cargos que foram criados pela Lei Complementar nº 120, de 15 de dezembro de
2011.
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A referida lei  complementar alterou o quantitativo de cargos de procuradores do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que passou de quatro para sete.

Segundo o ofício por meio do qual a presidente do Tribunal de Contas encaminhou
a esta Casa o projeto de lei em análise, existe um déficit na estrutura do Ministério
Público  junto  ao  Tribunal  de  Contas  e  uma  situação  de  desigualdade  entre  os
procuradores, pois somente quatro deles possuem cargos e funções de assessoria.

Para tanto, propõe-se alterar a Lei nº 19.572, de 2011, que modifica a estrutura de
cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado e dá
outras  providências,  ressaltando-se  que,  com  o  advento  dessa  lei,  os  cargos  de
assistente  administrativo  -  AADM  -  e  as  funções  gratificadas  passaram  a  ser
distribuídos na forma de pontos.

Nesse passo, o art. 1º da proposição pretende acrescentar 42 pontos ao total de
pontos dos cargos de AADM, de forma que os atuais 680 pontos, estabelecidos pelo
§ 4º do art. 2º da Lei nº 19.572, passarão para 722 pontos, mantidas as destinações
de 80% para cargos de recrutamento amplo e de 20% para cargos de recrutamento
limitado. Os cargos de provimento em comissão de assistente administrativo - AADM
-  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas,  com  as  respectivas  pontuações,  são  os
constantes do item I.2 do Anexo I da mencionada lei.

O item I.1 do Anexo I da Lei nº 19.572, de 2011, contém os cargos de provimento
em  comissão da Secretaria  do  Tribunal  de Contas,  com denominação específica,
entre eles, os cargos de chefe de gabinete, código CG, e os cargos de assessor,
código  AS,  aos  quais  a  proposição  em  exame  propõe  acrescer  3  e  6,
respectivamente.

A Constituição da República, nos termos do art. 37, inciso V, estabelece que as
funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

No que toca aos aspectos constitucionais afetos à matéria, cumpre observar que
iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas para deflagrar o processo legislativo
tem  fulcro  nos  arts.  66,  inciso  II,  e  77,  §  3º,  inciso  II,  da  Constituição  Estadual,
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dispositivos que lhe conferem competência privativa para propor a esta Casa projetos
de  lei  que  disponham  sobre  a  criação  e  a  extinção  de  cargos  e  a  fixação  de
vencimentos de seus membros e dos servidores de sua secretaria.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, para a realização de qualquer ato
que resulte em aumento de despesa com pessoal, deve-se apresentar a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro e a sua adequação com a Lei Orçamentária Anual
- LOA -, bem como mencionar a origem dos recursos para o seu custeio. E, ainda, a
citada lei conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e, no art. 19, estabelece
limites para os referidos gastos.

Informamos que a proposição foi encaminhada ao Tribunal de Contas, para que
esse 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 LOA e compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes
Orçamentária - PPAG - e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; 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, documento que contenha as premissas e metodologia de
cálculo  utilizadas;  e,  finalmente,  documento  que  demonstre  a  compatibilidade  da
proposição com os limites previstos para a despesa com pessoal ativo e inativo dos
estados, em obediência ao art. 22, que veda ao Poder ou órgão a criação de cargo,
emprego ou função, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite.

Em resposta à mencionada solicitação desta Assembleia, o TCE informou, por meio
do Ofício nº 26.096/2013/DOCF, que a estimativa de impacto orçamentário-financeiro
decorrente da aplicação da medida proposta é de R$3.881.440,82 para os exercícios
de 2014, 2015 e 2016, acréscimo de despesa em perfeita adequação com a LOA e
compatível com o PPAG. Afirmou, ainda, que a despesa criada não inviabilizará que a
Corte de Contas permaneça dentro do limite estabelecido pela LRF, não afetando,
portanto,  as  metas  de  resultados  fiscais  do  Estado.  Por  fim,  informa  que  há
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compatibilidade da proposição com os limites previstos para a despesa com pessoal
ativo e inativo do Estado, tendo em vista o pactuado entre o Tribunal de Contas e esta
Casa Legislativa, referendado pela Decisão Conjunta da Assembleia Legislativa do
Estado e do Tribunal de Contas, assinada em 3/12/2013. Anexou, ainda, a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro relativa aos exercícios de 2014, 2015 e 2016 e
Relatório de Gestão Fiscal com projeção para 2014.

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 - TCEMG -, 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.

Por  fim,  ressaltamos  que,  em  razão  da  técnica  legislativa,  entendemos  ser
necessária a apresentação de substitutivo, com o fito de adaptar a lei em questão às
alteração previstas no projeto em estudo.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 4.672/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 19.572/2011, que dispõe sobre a estrutura de cargos de direção,
chefia  e assessoramento do Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescidos 42 pontos ao total de pontos dos cargos de Assistente

Administrativo - AADM - previsto no §4°do art. 2° da Lei nº 19.572, de 2011.
Parágrafo único - Em função do disposto no caput, o §4º do art. 2º da Lei nº 19.572,

de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - (…)
§ 4º - O total de pontos dos cargos de AADM será de 722, dos quais 80% (oitenta

por  cento)  destinados a cargos de recrutamento amplo e 20% (vinte por cento) a
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cargos  de  recrutamento  limitado  a  serem  ocupados  por  servidores  efetivos  da
Secretaria do Tribunal de Contas.”.

Art. 2º - Ficam acrescidos 418 pontos ao total de pontos das funções gratificadas
previsto no §4º do art. 3° da Lei nº 19.572, de 2011.

Parágrafo único - Em função do disposto no caput, o §4º do art. 3º da Lei 19.572, de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
§ 4º - O total de pontos das funções gratificadas com pontuação será de 2.398.”.
Art. 3° - Ficam acrescidos três cargos de Chefe de Gabinete, código CG, e seis

cargos de Assessor, código AS, ao quantitativo previsto no Anexo I da Lei nº 19.572,
de 2011.

Parágrafo único - Em função do disposto no  caput, os quantitativos de cargos de
Chefe de Gabinete, código CG, e de Assessor, código AS, constantes no item I.1 do
Anexo I da Lei nº 19.572, de 2011, passam a ser, respectivamente, “19” e “22”.”.

Art.  4º  -  Fica acrescida uma função gratificada FG-3 ao quantitativo previsto no
Anexo II da Lei nº 19.572, de 2011.

Parágrafo único -  Em função do disposto no  caput,  o  quantitativo de cargos de
funções gratificadas FG-3,  constante no quadro referente às Funções Gratificadas
com Atribuições Definidas, no Anexo II da Lei nº 19.572, de 2011, passa a ser “63”.”.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Luiz  Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  justiça,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
62/2014 altera a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a organização do Ministério Público de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/4/2014,  a  proposição  foi  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria preliminarmente a esta comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,
combinado com o art. 102, IIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame altera a Lei Complementar nº 34, de 1994, que trata da

organização  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais.  As  principais
alterações  propostas  incidem  sobre  o  processo  administrativo-disciplinar  dos
membros do Ministério Público e dos servidores, a criação de Promotorias de Justiça
e  a  atualização  de  denominação  das  existentes  e,  finalmente,  as  regras  sobre
movimentação na carreira e a remuneração, verbas indenizatórias e benefícios de
membros do Ministério Público.

De  acordo  com  a  justificação  apresentada  pelo  procurador-geral  de  justiça,  o
objetivo  das  alterações  que  se  pretende  implementar  é  “conferir  instrumentos
jurídicos e administrativos que possibilitem o cumprimento cada vez mais eficiente
dos objetivos institucionais”.

O  art.  1º  da  proposição estabelece forma de compensação ou indenização por
trabalho  extraordinário.  O  art.  2º,  por  sua  vez,  institui  a  possibilidade  de recurso
contra decisão absolutória em processo disciplinar administrativo. Em seguida, o art.
3º  diminui  de  2/3  para  maioria  absoluta  o  quórum  para  tomada  de  decisões
relacionadas com a permanência em estágio probatório e vitaliciamento, assim como
para remoção ou disponibilidade compulsória de membro do Ministério Público. Os
arts. 4º e 5º acrescentam hipótese de impedimento e hipóteses em que o procurador-
geral e o corregedor-geral não terão direito a voto, com o objetivo de conferir maior
isenção nos julgamentos dos processos disciplinares administrativos. Modificações na
estrutura  e  no  rol  de  de  atribuições  da  Corregedoria  do  Ministério  Público  foram
introduzidas pelos arts. 6º, 7º, 8º e 9º e 10.

Os arts. 11 e 12 criam e atualizam as denominações de Promotorias de Justiça. A
seguir, os art. 13 e 14 estatuem que tanto o relatório de atividades desempenhadas
quanto  as  informações  necessárias  à  elaboração  do  relatório  de  atividades  da
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Procuradoria e da Promotoria de Justiça passem a ser elaborados na forma do que
dispuser regulamento, deixando de fazer a exigência de que tais documentos sejam
prestados de forma anual.

A forma de compensação,  em caso de o membro do Ministério  Público exercer
simultânea  e  integralmente  as  funções  de  mais  de  um  órgão  de  execução  do
Ministério Público, é matéria tratada pelo art. 15 do projeto.

O art. 17 estabelece que caso a comarca em que o promotor de justiça titular atue
seja classificada em entrância mais elevada, este receberá, enquanto estiver nessa
situação, os subsídios referentes à entrância mais elevada, regra também aplicável
nas hipóteses decorrentes da Lei Complementar nº 61, de 2001.

A remuneração, as verbas indenizatórias e os benefícios de membros do Ministério
Público  são objeto  dos  arts.  16,  18  e  19  do  projeto.  Entre  as  alterações,  está  a
possibilidade de que os subsídios sejam recompostos monetariamente, por ato do
procurador-geral de justiça, após recomposição aplicada pela procuradoria-geral da
República e a concessão de direitos relacionados com auxílio anual para aquisição de
livros  jurídicos  e  material  de  informática,  gratificação  mensal  pelo  exercício  de
coordenação de promotoria e de procuradoria de justiça, pelo exercício perante turma
recursal,  auxílio  alimentação,  ajuda  de  custo  para  indenização  de  despesas  de
transporte em mudança em virtude de remoção, entre outros.

Os arts.  20,  21 e 22 do projeto trazem regras relativas ao estágio probatório  e
vitaliciamento de membro do Ministério Público. Na mesma linha, os arts. 23, 24, 25 e
26 disciplinam a movimentação na carreira. Por sua vez, os arts. 27 a 33 cuidam do
processo disciplinar administrativo dos membros do Ministério Público, abrangendo,
entre outros, novas causas de prescrição. O art. 35 trata do poder regulamentar do
procurador-geral de justiça em matéria de direitos, deveres, garantias e prerrogativas
asseguradas  ao  Ministério  Público.  E,  finalmente,  os  arts.  36  e  37  propõem  a
revogação da Lei  Complementar  nº  99,  de  2007,  assim  como de diversos outros
dispositivos.

Quanto  à  legitimidade  da  iniciativa,  a  proposição  atende  aos  pressupostos
constitucionais pertinentes à deflagração do processo nesta Casa, previstos nos arts.
127, § 2º e do art. 128, § 5º, da Constituição da República. No plano estadual, o art.



512
____________________________________________________________________________

66, § 2º, e o art. 125 da Carta mineira igualmente facultam ao procurador-geral de
justiça a iniciativa de projetos sobre organização, atribuições e Estatuto do Ministério
Público.

Antes de analisar o conteúdo normativo da proposição, é preciso esclarecer alguns
pontos em relação à determinação nela contida de revogação da Lei Complementar
nº 99, de 2007, norma intensamente debatida nesta Casa. Durante a tramitação do
projeto que deu origem à mencionada lei complementar, o Poder Legislativo optou por
por  rejeitar  o  veto  aposto  pelo  governador  do  Estado  à  proposição.  O  Supremo
Tribunal Federal - STF -, por sua vez, suspendeu por medida cautelar a eficácia da
Lei Complementar nº 99, de 2007, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade -
ADI -  nº  3946-6. Com a decisão do STF, a ADI nº 3946-6 segue seu curso,  sem
decisão definitiva de mérito até o momento. Pelo fato de a matéria ainda estar em
juízo,  entendemos  que  a  atitude  mais  prudente  a  seu  respeito  é  aguardar  o
pronunciamento  definitivo  do  STF.  Diante  disso,  optamos,  como regra  geral,  pela
manutenção dos dispositivos oriundos da Lei Complementar nº 99, de 2007, exceto
aqueles que receberem novo tratamento pela proposição em exame.

No art.  1º  do projeto em análise,  propõe-se acrescentar  § 3º  ao  art.  18 da  Lei
Complementar nº 34, de 1994. O parágrafo a ser acrescentado estabelece direito à
compensação  ou  à  indenização  de  plantão  realizado  por  membro  do  Ministério
Público. Entretanto, a matéria não guarda pertinência temática com o art. 18 da Lei
Complementar  nº  34,  de  1994,  que  trata  das  atribuições  do  procurador-geral  de
justiça. Assim, sugerimos que tal direito seja incluído, em nova redação, como § 6º do
art.  119  da  mesma  lei.  Além  disso,  para  manter  a  unidade  temática  do  artigo,
propomos também a revogação do §2º do art. 18 da norma a ser alterada.

O artigo 2º do projeto altera o art. 24, VII, “b”, da Lei Complementar nº 34, para
instituir  a  possibilidade  de  recurso  contra  decisão  absolutória  em  processo
administrativo disciplinar. Para evitar disposições com tratamento divergente, também
excluímos o termo “condenatória” previsto no art. 230 da referida lei complementar.

Sugerimos que as modificações propostas pelo art. 5º do projeto, que especifica os
casos em que o procurador-geral e o corregedor-geral não terão direito a voto, sejam
introduzidas como artigos 230-A e 230-B, tendo em vista que seu conteúdo está mais
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relacionado com o processo disciplinar administrativo, previsto no Capítulo X da lei a
ser alterada.

O art. 6º do projeto dá nova redação a incisos do art. 39 da Lei Complementar nº
34, de 1994, de maneira a ampliar as atribuições do corregedor-geral do Ministério
Público. Além disso, acrescenta o inciso XXIX ao art. 39 em comento. Esclarecemos
que os incisos XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI e XXXII do art. 39 foram acrescidos
pela Lei Complementar nº 99, de 2007. Embora a aplicabilidade da norma tenha sido
suspensa pelo STF, seu texto continua em vigor. Assim, tendo em vista que é vedado
o reaproveitamento de número de dispositivo revogado ou declarado inconstitucional
(art.  12,  III,  “c”,  da  Lei  Complementar  Federal  nº  95,  de  1998,  e  art.  16  da  Lei
Complementar nº 78, de 2004), o acréscimo realizado deve respeitar a numeração
dos incisos em vigor.

O  art.  8º  do  projeto  em  análise  incide  sobre  o  inciso  II  do  art.  41  da  Lei
Complementar nº 34, de 1994, apenas para acrescentar que os membros assessores
dos subcorregedores-gerais serão designados nos termos do caput do art. 43. Ocorre
que  essa  regra  já  está  presente  no caput  do  art.  43  e  não  será  alterada  pela
proposição.  Assim,  em  face  da  ausência  de  conteúdo  inovador,  sugerimos  a
supressão do art. 8º da proposição em exame.

O art. 10 do projeto em análise incide sobre o art. 43 da Lei Complementar nº 34
para alterar, entre outros tópicos, o número de promotores de justiça que assessoram
o corregedor-geral. Na lei consta que esse número seria "no máximo cinco", e, de
acordo com o projeto, passaria a ser “no mínimo cinco”. Consideramos, porém, que
estabelecer o número mínimo de assessores implicaria esvaziar os condicionantes
que a lei deve impor à atuação administrativa. Sugerimos, pois, o quantitativo máximo
de dez assessores, tomando como parâmetro o adotado no art. 15 do Projeto de Lei
Complementar nº 59/2014, que modifica a Lei de Organização Judiciária do Estado
de Minas Gerais, também em tramitação nesta Casa.

O art. 11 do projeto em análise altera a denominação de Promotoria de Justiça com
atuação perante o Juízo de Falência e Concordatas para Promotoria de Justiça com
atuação  perante  o  Juízo  Empresarial  e  Falimentar.  A mudança  tem  por  objetivo
alinhar a Lei Complementar nº 34 às alterações introduzidas pela Lei nº 11.101, de
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2005, que extinguiu o instituto da concordata no Brasil; todavia, outros ajustes ainda
são necessários. Para adequar  a nomenclatura à Resolução nº 647, de 2010, do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sugerimos que se suprima o termo "falimentar"
no dispositivo.

O  art.  15  da  proposição  acrescenta  dois  parágrafos  ao  art.  113  da  Lei
Complementar  nº  34,  de  1994.  O  primeiro  propõe  que  o  membro  que  exercer
simultânea  e  integralmente  as  funções  de  mais  de  um  órgão  de  execução  do
Ministério  Público terá direito a um dia de licença compensatória a cada três dias
úteis de exercício simultâneo dos cargos, na forma de resolução do procurador-geral
de justiça. O dispositivo menciona expressamente, ainda, a aplicação do disposto no
§ 5º  do art.  122, da Lei  Complementar nº 34,  de 1994, segundo o qual  as férias
excepcionalmente  não  gozadas  por  necessidade  de  serviço  serão,  a  critério  do
procurador-geral  de  justiça,  indenizadas.  A alteração  estabeleceria  hipótese  sem
paralelo  em  outras  carreiras  típicas  de  Estado,  situação  que  contrastaria  com  a
diretriz  que  tem  norteado  a  atuação  desta  comissão.  Desse  modo,  sugerimos  a
supressão da regra contida no § 1º e, por consequência, também nos vemos forçados
a suprimir o § 2º.

O art. 16 do projeto tem por objetivo acrescentar o seguinte § 1º ao art. 117 da Lei
Complementar nº 34, de 1994:

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

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

Contudo,  tem  sido  o  entendimento  desta  comissão  que  similares  propostas
contrariam a exigência constitucional de lei específica para fixação ou alteração da
remuneração de agentes públicos (art. 37, X), bem como a vedação constitucional à
vinculação  entre  espécies  remuneratórias  (art.  37,  XIII).  A jurisprudência  do  STF
confirma esse entendimento:

“AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  RESOLUÇÕES  DA CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE O REAJUSTE DA
REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. RESERVA DE LEI.
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I. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA. FRAUDE PROCESSUAL. CONTINUIDADE DO
JULGAMENTO. (…)

II.  REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.  PRINCÍPIO DA RESERVA
DE LEI.  A Emenda  Constitucional  19/98,  com  a  alteração  feita  no  art.  37,  X,  da
Constituição, instituiu a reserva legal para a fixação da remuneração dos servidores
públicos. Exige-se, portanto, lei formal e específica. A Casa Legislativa fica apenas
com a iniciativa de lei. Precedentes: ADI-MC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso,
DJ 2/2/2005; ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27/6/2003. as resoluções da
Câmara Distrital não constituem lei em sentido formal, de modo que vão de encontro
ao  disposto  no  texto  constitucional,  padecendo,  pois,  de  patente
inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, IV; e 52, XII, da Constituição
Federal.

III. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.”
(ADI  3306  /  DF  -  DISTRITO  FEDERAL;  Relator:  Min.  GILMAR  MENDES;

Julgamento: 17/3/2011).
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO:

RESERVA DE LEI. CF, ART. 37, X; ART. 51, IX, ART. 52, XII. ATO CONJUNTO Nº 01,
DE  5/11/2004,  DAS  MESAS  DO  SENADO  FEDERAL  E  DA  CÂMARA  DOS
DEPUTADOS.

I. - Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o
princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos,
nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52,
XIII.

II. - Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto nº 01, de 5/11/2004, das Mesas do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

III. - Cautelar deferida.”
(ADI 3369 MC / DF - DISTRITO FEDERAL; Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO;

Julgamento: 16/12/2004).
Assim fundamentados, sugerimos, portanto, a supressão do art. 16 do projeto.
Em relação ao art.  17, registramos que o Ministério Público encaminhou a esta
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Casa o Ofício nº 1.140/2014, por meio do qual informa a constatação de erro material
e solicita retificação da redação nos seguintes termos:

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

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

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

Conforme a redação atualmente em vigor do art. 118 da Lei Complementar nº 34, a
elevação  de  entrância  da  comarca  não  acarreta  percepção  de  diferença  de
vencimentos do cargo. Tal situação pode, de fato, acarretar distorções entre membros
da magistratura e do Ministério Público e, por esse motivo, consideramos pertinente a
retificação.

A proposição,  em  seu  art.  18,  também  dá  nova  redação  ao  art.  119  da  Lei
Complementar nº 34, para reformular alguns dispositivos relativos às verbas devidas
aos  membros  do  Ministério  Público.  Cabe  registrar  que,  em  virtude  da  Lei
Complementar  nº  99,  de  2007,  o  art.  119  da Lei  Complementar  nº  34,  de  1994,
contém  16  incisos.  Por  essa  razão,  os  incisos  a  serem  acrescentados  devem
observar a numeração preexistente.

As gratificações mensais por exercício perante turma recursal e por coordenação de
promotoria  apresentam  destacado  caráter  remuneratório,  aspecto  que  atrai  a
incidência do inciso X do art. 37 da Constituição da República e, por essa razão,
demanda disciplina mais específica no texto legal.

As  verbas  de  caráter  indenizatório,  por  sua  vez,  têm  muitas  particularidades  a
serem normatizadas que extrapolam a matéria legislativa. Desse modo, entendemos
que a sua regulamentação deve competir ao procurador-geral de justiça.

Já  as  despesas  de  aperfeiçoamento  profissional  e  aquelas  relativas  ao  auxílio-
saúde deveriam, em nosso entendimento, ser realizadas mediante reembolso. Ainda
quanto ao auxílio-saúde,  importante registrar  que sua natureza indenizatória  limita
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seu pagamento aos agentes que desempenham função estatal.  Assim, com pesar
nos vemos obrigados a excluir  inativos e pensionistas  do texto do dispositivo em
questão. Do mesmo modo, tendo em vista critério já  adotado por  essa comissão,
propomos que o reembolso seja limitado a 10% do subsídio mensal.

Considerando as peculiaridades do período de férias dos membros do Ministério
Público  e  o princípio  da isonomia,  assim  como o  entendimento  adotado  por  esta
comissão na análise de projetos de lei semelhantes, julgamos que deve ser mantida a
regra de pagamento de um terço de férias.

A legislação em vigor prevê, atualmente, o pagamento de ajuda de custo para os
membros do Ministério Público que, em virtude de remoção ou promoção, passem a
residir  em  outra  comarca.  A  proposição  em  análise  encaminha  a  alteração  da
disciplina dessa ajuda de custo diferenciando as hipóteses de remoção e promoção e
propondo  que,  no  segundo  caso,  o  pagamento  ocorra  independentemente  de
comprovação.  Quanto  ao  tema,  essa  comissão  recentemente  se  posicionou  pela
forma  ressarcitória  dessa  ajuda  de  custo  e,  assim,  por  isonomia,  entendemos
apropriado manter a norma nos termos hoje vigentes.

Registramos, em relação à criação do auxílio para aquisição de obras jurídicas e
material  de  informática,  que  o  Ministério  Público  enviou  estimativa  do  impacto
financeiro-orçamentário conforme preconizam o art. 16 e o §1º do art. 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000).

Por fim, o art. 32 da proposição em análise contém duas propostas relativas ao
regime disciplinar dos servidores do Ministério Público. A primeira atribui competência
à Corregedoria-Geral para que esta realize a apuração de falta disciplinar de servidor.
A segunda atribui competência ao procurador-geral e ao corregedor-geral de justiça
para que disciplinem a apuração de falta disciplinar dos servidores por intermédio de
resolução.

Esta  comissão  tem  se  posicionado  a  favor  da  participação  de  membros  do
Ministério Público na apuração de faltas disciplinares de servidores administrativos,
não apenas por razões pragmáticas, como eventual a escassez de agentes públicos
disponíveis para a instrução de processos disciplinares, mas também por entender
que a apuração de eventuais desvios deve ser célere e desimpedida.
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O mesmo raciocínio se aplica à atribuição de competência à Corregedoria-Geral em
tais processos. Apesar de ser possível invocar o princípio do julgamento pelos pares
neste debate, entendemos que o papel da legislação é garantir o devido processo
legal,  o contraditório e a ampla defesa a todos os acusados. Assim, parecem-nos
adequadas as alterações a este respeito encaminhadas pelo art. 6º do projeto em
análise sobre o inciso XXIX do art. 39 da Lei Complementar nº 34 e pelo art. 32 do
projeto sobre o art. 233 da mesma lei.

Já no  tocante  à alteração do art.  233 da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,  a
respeito da possibilidade de estruturação do processo disciplinar  em regulamento,
entendemos que o status constitucional da estabilidade do servidor público exige uma
base legislativa para a estipulação das faltas, das respectivas penas e, sobretudo, do
procedimento a ser seguido. Por essa razão,  julgamos que a atribuição de poder
regulamentar próprio dependeria, nessa matéria, da existência de parâmetros legais
mais específicos e, por hora, inexistentes.

O art. 35 do projeto de lei em análise propõe a inclusão do art. 280-A ao texto da Lei
Complementar  nº  34,  de  1994.  O  conteúdo  do  dispositivo  a  ser  adicionado,  no
entanto, guarda mais pertinência ao tema do art. 279 da referida lei complementar,
razão pela qual alteramos sua posição no substitutivo que ora apresentamos.

A revogação do § 1º do art. 171 da Lei Complementar nº 34, determinada pelo art.
36 da proposição, exige o reparo também do § 2º do mesmo art. 171, para evitar que
subsista  referência  a  dispositivo  revogado.  Diante  disso,  o  art.  17  do  substitutivo
contém, além da matéria constante no projeto original, nova redação ao citado § 2º.

Por fim, visto que algumas das propostas contidas na proposição em exame podem
implicar elevação de despesas de pessoal, chamamos a atenção para a necessidade
de serem observados os limites temporais previstos no parágrafo único do art. 21, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como no inc. VIII do art. 73, da Lei 9.504, de
1997, que estabelece normas para as eleições.

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

do Projeto de Lei Complementar nº 62/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
redigido.
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SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a

organização do Ministério Público do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alínea “b” do inciso VII do caput do art. 24 da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
VII - (...)
b) do processo disciplinar administrativo;”.
Art. 2º - Os incisos VI e VII do caput do art. 33 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

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

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

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

Art.  3º  -  Fica acrescentado ao art.  34  da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,  o
seguinte inciso IV:

“Art. 34 - (...)
IV - quando tiver analisado, no exercício de outra função, o mérito do pedido.”.
Art. 4º - Os incisos VI, VIII, XXI e XXII do caput do art. 39 da Lei Complementar nº

34, de 1994,  passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
caput  do  artigo  o  seguinte  inciso  XXXIII,  renumerando-se  o  inciso  XXXIII  como
XXXIV:

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

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

(...)
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VIII - instaurar, de ofício, por provocação do órgão da Administração Superior do
Ministério  Público  ou  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  processo  disciplinar
administrativo contra membro da instituição e apresentar à Câmara de Procuradores
de Justiça, no prazo de quinze dias, recurso contra a decisão proferida;

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

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

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

(...)
XXXIII - apurar falta disciplinar dos servidores do Ministério Público, na forma do art.

233;”.
Art. 5º - O caput  do art. 40 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  40 -  Os Subcorregedores-Gerais do Ministério  Público, escolhidos entre os

Procuradores  de  Justiça,  em  número  mínimo  de  seis,  serão  designados  pelo
Procurador-Geral  de  Justiça,  após  indicação  do  Corregedor-Geral  do  Ministério
Público.”.

Art. 6º - O caput  do art. 42 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

Art.  7º - O art.  43 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  43  -  O  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  será  assessorado  por
Subcorregedores-Gerais  e  por  até  dez  Promotores  de  Justiça  da  entrância  mais
elevada, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

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

Art. 8º - O inciso III do caput do art. 59 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 59 - (...)
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo Empresarial;”.
Art. 9º - Os incisos X e XI do caput do art. 61 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

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

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

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

Mulher.”.
Art. 10 - O inciso IX do caput do art. 63 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 63 - (...)
IX  -  remeter  ao  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  relatório  das  atividades

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

Art. 11 - O inciso XXIX do caput do art. 110 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 110 - (...)
XXIX - prestar as informações necessárias à elaboração do relatório das atividades
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da Procuradoria e da Promotoria de Justiça, na forma que dispuser o regulamento
próprio;”.

Art. 12 - O art. 118 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Parágrafo  único  -  A  hipótese  prevista  no  caput compreende  as  situações
decorrentes da aplicação do art. 8º da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de
2001.”.

Art. 13 - O § 6º do art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  caput  do  artigo  os  seguintes
incisos XVII a XXI:

“Art. 119 - (...)
XVII - auxílio ao aperfeiçoamento profissional, mediante reembolso, para aquisição

de livros jurídicos e material  de informática, no valor de até a metade do subsídio
mensal,  conforme  critérios  estabelecidos  em  resolução  do  Procurador-Geral  de
Justiça;

XVIII - gratificação mensal pelo exercício de coordenação de Promotoria de Justiça,
conforme disposto no art. 63, e de Procuradoria de Justiça, na forma da lei;

XIX - gratificação mensal pelo exercício em turma recursal, na forma da lei;
XX - auxílio-saúde, mediante reembolso, limitado a 10% (dez por cento) do subsídio

mensal,  conforme  critérios  estabelecidos  em  resolução  do  Procurador-Geral  de
Justiça;

XXI  -  auxílio-alimentação,  conforme  critérios  estabelecidos  em  resolução  do
Procurador-Geral de Justiça.

(...)
§  6º  -  O  membro  do  Ministério  Público  que  permanecer  de  plantão,  quando

escalado, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
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expediente forense, terá direito a compensação ou indenização, a ser paga no prazo
de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

Art.  14 - Fica acrescentado ao art. 139 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte parágrafo único:

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

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

Art. 15 - O caput e os §§ 2º e 5º do art. 171 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

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

(…)
§  2º  -  O  Corregedor-Geral  poderá,  a  qualquer  tempo,  de  ofício  ou  mediante

provocação do Procurador de Justiça ou do Promotor de Justiça designados na forma
determinada  pelo  art.  170,  impugnar,  fundamentadamente,  a  permanência  de
Promotor de Justiça na carreira, observado o disposto no inciso VI do art. 33 e nos §§
2º, 3º e 4º do art. 173.

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

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

Art. 16 - O art. 172 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 17 - O § 5º do art. 178 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
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com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6º e passando o
§ 6º a vigorar como § 7º:

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

complementarem  a  lista  pertinente  ou  os  mais  antigos,  segundo  o  critério  de
preenchimento  da vaga,  desde que não tenham sido  indicados a promoção ou a
remoção posteriores.

§ 6º - No caso de renúncia de todos os candidatos integrantes de lista indicados à
promoção para o mesmo cargo, haverá republicação do edital correspondente, o qual
adotará o mesmo critério de preenchimento da vaga recusada.”.

Art. 18 - O caput e o § 4º do art. 180 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam
a vigorar com a seguinte redação:

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

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

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

Art. 19 - O caput do art. 184 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso V:

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

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

vitaliciamento ou de instauração de incidente de sanidade mental.”.
Art.  20 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o

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

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

Art. 21 - O parágrafo único do art. 211 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211 - (...)
Parágrafo único - A advertência será feita por escrito e de forma reservada pelo

Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, por
delegação daquele.”.

Art. 22 - O art. 217 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 23 - O § 2º do art. 226 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

da portaria no órgão oficial e a decisão condenatória interrompem a prescrição.”.
Art. 24 - O art. 227 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a

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

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

Art. 25 - O art. 230 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 230 - Caberá das decisões proferidas em processo disciplinar administrativo
recurso à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de quinze dias contado da
intimação  pessoal  do  membro  do  Ministério  Público,  de  seu  defensor  e  do
Corregedor-Geral.”.
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Art. 26 - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 34, de 1994, os seguintes
arts. 230-A e 230-B:

“Art. 230-A - O Procurador-Geral de Justiça não votará no julgamento dos recursos
apresentados contra decisão proferida em processo disciplinar administrativo.

Art. 230-B - O Corregedor-Geral não votará:
I - no julgamento de processo disciplinar administrativo instaurado contra membro

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

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

II.”.
Art. 27 - O art. 233 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 233 - A apuração de falta disciplinar dos servidores do Ministério Público será

feita pela Corregedoria-Geral, na forma de resolução conjunta do Procurador-Geral
de  Justiça  e  do  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público,  observado  o  regime
disciplinar estabelecido em lei.”.

Art. 28 - O § 3º do art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 241 - (...)
§  3º  -  A  comissão,  finalizada  a  sindicância,  apresentará  relatório  conclusivo,

encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.”.
Art. 29 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o seguinte art. 279-

A:
“Art. 279-A - Os direitos, os deveres, as garantias e as prerrogativas assegurados

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

Art. 30 - O art. 280 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 280 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.”.
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Art. 31 - Ficam revogados o § 2º do art. 18, o § 6º do art. 33, o parágrafo único do
art. 63, o § 1º do art. 171, o parágrafo único do art. 216, o § 3º do art. 218 e o § 4º do
art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994.

Art. 32 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Luiz  Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.924/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado e do deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto
de Lei  nº  3.924/2013 assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual  de
ensino o direito de não se submeter a exame de avaliação curricular nas situações
que menciona.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VI, combinado
com o art. 189, do Regimento Interno.

De acordo com o art. 189, § 1º, do Regimento Interno, segue, anexa, a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise assegura ao aluno da rede pública estadual o direito de

não se submeter a exames de avaliação curricular nas sextas-feiras após as 18 horas
e nos sábados, por motivo de crença ou convicção religiosa.

Trata-se  de  um  grande  avanço  na  legislação  mineira  na  medida  em  que  dá
efetividade ao direito consagrado no inciso VIII do art. 5º da Constituição Federal, por
meio da criação de alternativa para que os alunos não sejam privados do direito do
pleno acesso à educação por motivo de crença ou convicção religiosa.

O tema é  de  grande interesse da sociedade,  haja  vista o relevante número de
opiniões  favoráveis  ao  projeto  registradas  no  novo  instrumento  de  participação
popular  disponível  no  portal  da  Assembleia  Legislativa,  a  página  "Dê sua opinião
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sobre  o  projeto  de  lei".  Até  19/5/2014,  havia  no  portal  174 opiniões  favoráveis  e
apenas 6 contrárias à aprovação da matéria.

Durante o exame do projeto no 1º turno,  a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que declara o direito subjetivo dos alunos que observam a guarda sabática de se
submeterem a avaliações em datas alternativas.

Esta comissão,  por  sua vez,  julgou pertinente  o  entendimento  da  Comissão de
Constituição e Justiça, mas ponderou que deveria ser assegurado a esse público a
possibilidade de medidas alternativas para a integralização da carga horária escolar
mínima exigida pela lei, além das datas alternativas para a realização de exame, e
que a declaração do direito seja estendida a todos os alunos da educação básica, e
não somente da rede estadual. Portanto, apresentou o Substitutivo nº 2 que incorpora
as alterações sugeridas. A matéria foi  aprovada em Plenário no 1º turno na forma
desse substitutivo.

Na oportunidade de reexame da matéria em 2º turno, ratificamos o entendimento
exarado no parecer de 1º turno quanto ao seu mérito. Entretanto, considerando o veto
que o governador apôs à proposição de lei originada do Projeto de Lei nº 302/2011,
cujo  teor  era  bastante  similar  ao  do  projeto  em  comento,  julgamos  necessário
promover  adequações  de  ordem  material  para  aprimorar  alguns  dos  seus
dispositivos.

Em  primeiro  lugar,  identificamos  a  necessidade  de  restringir  a  obrigação  de
observância da lei  às instituições de ensino de educação básica,  excluindo-se os
estabelecimentos  de  ensino  superior,  pois  desse  modo  a  lei  poderia  trazer  séria
afronta ao princípio da autonomia universitária.

Outra  alteração  sugerida  é  a  supressão  do  art.  2º  do  vencido,  pois  julgamos
inadequado que o texto da lei de iniciativa parlamentar institua uma obrigação aos
estabelecimentos  de  ensino,  sob  risco  de  incorrer  na  invasão  da  autonomia
pedagógica das escolas e em vício de iniciativa.

As alterações sugeridas, que, no nosso entendimento, tornarão a norma mais clara
e  eficaz,  estão  consubstanciadas  no  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  no  1º  turno,
apresentado ao final deste parecer.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.924/2013, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Assegura ao aluno matriculado em estabelecimento de ensino de educação básica
vinculado ao sistema estadual de educação o direito de observar o período de guarda
religiosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É  assegurado  ao aluno  matriculado em estabelecimento  de  ensino  de

educação básica vinculado ao Sistema Estadual de Educação o direito de observar o
período de guarda religiosa.

Parágrafo único - Nos casos em que o período de guarda a que se refere o caput
coincidir com data e horário reservados à aplicação de exame de avaliação curricular,
será assegurado ao aluno realizar esse exame em data ou horário alternativos.

Art. 2º - Para o exercício do direito de que trata esta lei, o vínculo a prática religiosa
que exija o cumprimento de determinado período de guarda deverá ser atestado por:

I - declaração de um dos pais do aluno menor de dezoito anos ou de responsável;
II - declaração do próprio aluno maior de dezoito anos.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco - Elismar Prado.

PROJETO DE LEI Nº 3.924/2013
(Redação do Vencido)

Assegura ao aluno matriculado em estabelecimento de ensino do Sistema Estadual
de Educação o direito de observar o período de guarda religiosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - É assegurado ao aluno matriculado nos estabelecimentos de ensino do

Sistema Estadual de Educação o direito de observar o período de guarda religiosa.
Parágrafo único - Nos casos em que o período de guarda a que se refere o art. 1°

coincidir com data e horário reservados à aplicação de exame de avaliação curricular,
será assegurado ao aluno realizar esse exame em data ou horário alternativos.
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Art. 2º - A critério do estabelecimento de ensino, poderão ser oferecidas ao aluno
que  observar  a  guarda  religiosa  alternativas  de  datas,  horários  ou  atividades
escolares para possibilitar o cumprimento da frequência mínima no ano letivo exigida
pela Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 3º - Para o exercício do direito de que trata esta lei, o vínculo a prática religiosa
que exija o cumprimento de determinado período de guarda deverá ser atestado no
início do ano letivo por:

I - declaração de um dos pais do aluno menor de dezoito anos ou de responsável;
II - declaração do próprio aluno maior de dezoito anos.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.568/2013
Comissão de Cultura

Relatório
A proposição em epígrafe, de autoria do deputado Duilio de Castro, reconhece o

Município de Cordisburgo como Capital Estadual da Cultura.
Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a

esta comissão a fim de receber  parecer  para o 2º  turno,  nos termos do art.  189,
combinado com o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º do citado art. 189, segue anexa a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição  sob comento  institui  o  título  de  Capital  Mineira  da  Cultura,  a  ser

concedido  por  prazo  determinado,  mediante  ato  do  Poder  Executivo,  ouvido  o
Conselho Estadual de Política Cultural - Consec -, nos termos de regulamento.

Além dessa medida,  a proposição enumera  alguns municípios  que receberão o
referido  título,  quais  sejam  Sete  Lagoas,  Cordisburgo,  Caetanópolis,  Jequitibá  e
Pitangui. Este é o conteúdo do vencido no 1º turno.

Não havendo fato novo que justifique a revisão de nosso posicionamento anterior,
permanecemos favoráveis à aprovação da matéria no 2º turno.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 4.568/2013

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luiz Henrique, relator - Bosco.

PROJETO DE LEI Nº 4.568/2013
(Redação do Vencido)

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;

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 de sua publicação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 3/6/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Bosco em que notifica o falecimento do Sr. Ronaldo José da Silva, em

1º/6/2014, em Luz. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.263 a 5.266/2014 - Requerimentos nºs 8.139 a
8.229/2014 - Requerimentos das Comissões de Assuntos Municipais e de Direitos
Humanos  (2),  da  Comissão Extraordinária  das Águas  (2)  e  dos  deputados Paulo
Lamac e outros, Tiago Ulisses e Jayro Lessa - Comunicações: Comunicações das
Comissões  de  Administração  Pública,  de  Transporte,  de  Saúde,  da  Pessoa  com
Deficiência,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Direitos  Humanos,  de  Defesa  do
Consumidor, de Segurança Pública e de Turismo - Oradores Inscritos: Discursos dos
deputados Rômulo Viegas, Gustavo Corrêa e Ulysses Gomes - 2ª Parte (Ordem do
Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Palavras  do  Presidente  -  Decisão  da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos deputados Jayro Lessa e Paulo Lamac e outros;
deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  das  Comissões  de
Assuntos  Municipais,  de  Direitos  Humanos  (2),  da  Comissão  Extraordinária  das
Águas  (2)  e  do  deputado  Tiago  Ulisses;  aprovação  -  Discussão  e  Votação  de
Indicações:  Votação,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  85/2014;  aprovação  -
Discussão,  em turno único,  da Indicação nº  89/2014;  aprovação -  Discussão,  em
turno único, da Indicação nº 90/2014; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições:  Chamada  para  recomposição  do  número  regimental;  existência  de
quórum para votação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.075/2014;
aprovação -  Questão de Ordem -  Votação,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.076/2014; discursos dos deputados Pompílio Canavez e Rogério Correia; votação
nominal do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Prosseguimento da
votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.552/2013; renovação da votação nominal
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do  projeto,  salvo  emenda;  aprovação  na  forma do  vencido  em  1º  turno;  votação
nominal da Emenda nº 1; aprovação - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 59/2013; inexistência de quórum especial para votação de proposta
de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 248/2011;
Questão de Ordem; votação nominal do Substitutivo nº 2; aprovação; prejudicialidade
do  Substitutivo  nº  1  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.851/2013;
aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.220/2013;  aprovação  na forma do Substitutivo  nº  1  -  Votação,  em  1º  turno,  do
Projeto de Lei nº 4.568/2013; requerimento do deputado Duilio de Castro; aprovação
do requerimento; votação nominal do Substitutivo nº 2; aprovação; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.873/2014; aprovação
na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.995/2014;
requerimento do deputado Gustavo Valadares; aprovação do requerimento; votação
nominal do projeto; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em
turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.078/2014;  discursos  dos  deputados  Rogério
Correia e Arlen Santiago; encerramento da discussão; chamada para recomposição
do  número  regimental;  existência  de  quórum  para  votação;  votação  nominal  do
projeto,  salvo  emenda;  aprovação;  votação  nominal  da  Emenda  nº  1;  rejeição  -
Discussão, em 1º turno,  do Projeto de Lei nº 5.206/2014;  aprovação na forma do
Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 2.914/2012; requerimento do deputado Pompílio Canavez;
aprovação do requerimento - Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº
4.288/2013;  requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez;  aprovação  do
requerimento - Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.209/2014;
aprovação  -  Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Resolução  nº  5.217/2014;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 51/2013;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2014;
encerramento  da  discussão;  requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez;
deferimento;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  2,  salvo  emendas  e  destaque;
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 1 a 9; votação
nominal  do  art.  45  do  Substitutivo  nº  2;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;
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aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.112/2011; aprovação -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 2.905/2012;  aprovação na forma do
vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.795/2013;
apresentação  da  Emenda  nº  1;  encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do
Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação
nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
3.996/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 4.179/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 4.475/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 4.683/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 4.738/2013; encerramento da discussão; discurso do deputado André Quintão;
Prorrogação da Reunião; votação nominal do projeto; aprovação - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 4.937/2014; encerramento da discussão; votação nominal
do projeto; inexistência de quórum para votação; anulação da votação - Inexistência
de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento
- Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Alencar da Silveira

Jr.  -  Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -
Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Deiró  Marra  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Fabiano
Tolentino -  Fábio Cherem - Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -  Gustavo
Perrella - Hélio Gomes - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -
Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Zé Maia.
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Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h12min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A deputada Rosângela Reis, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.755/2014,  das Comissões de Direitos
Humanos e de Educação.

Do  Sr.  Bruno  Wink  dos  Santos,  delegado  de  polícia,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 7.734/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Carlos  Alberto  da  Silveira  Isoldi  Filho,  promotor  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais
encaminhado por meio do Ofício nº 1.878/2014/SGM.

Do  Sr.  Cláudio  Renê  Valadares  Lobato,  coordenador  de  Exploração  da
Infraestrutura  Rodoviária  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.890/2014, da Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Damon  Lázaro  de  Sena,  prefeito  municipal  de  Itabira,  solicitando  seja
incluído em ordem do dia o Projeto de Lei Complementar nº 45/2013. (- Anexe-se ao
referido projeto de lei complementar.)

Do Sr. Denner James Armanhe Zacchi, diretor do Departamento de Infraestrutura
de  Esporte  da  Secretaria  Nacional  de  Esporte  de  Alto  Rendimento,  prestando
informações relativas ao requerimento da Comissão de Esportes encaminhado por
meio do Ofício nº 1.507/2014/SGM.
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De D. Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba, agradecendo
comunicação feita  ao Plenário desta Casa pelo deputado Tony Carlos,  relativa ao
falecimento de D. Aloísio Roque Oppermann, arcebispo emérito de Uberaba.

Do  Sr.  Emmanuel  Levenhagen  Pelegrini,  promotor  de  justiça,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 4.963/2013, da Comissão de Cultura.

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo e de Contas, encaminhando a Carta de Brasília, documento
aprovado no final de encontro dessa associação.

Do Sr. José Carlos Sales Campos, chefe do escritório regional da Superintendência
do  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  em  Patos  de  Minas,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.476/2014,  da  Comissão  de  Minas  e
Energia.

Do  Sr.  José  Lauro  Nogueira  Terror,  superintendente  da  Sudecap  (interino),
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Participação
Popular encaminhado por meio do Ofício nº 1.545/2014/SGM.

Do Sr. Júlio Maria de Sousa, prefeito municipal de Gonzaga, manifestando apoio à
campanha de valorização da carreira jurídica de delegado de polícia. (- À Comissão
de Segurança Pública.)

Do Sr. Luiz Antonio de M. Rebello, chefe de gabinete do ministro da Casa Civil,
prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.881/2012,  da  Comissão
Especial das Enchentes.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 7.455/2014, da Comissão de Participação Popular.

Da  Sra.  Maria  Luisa  Crivelaro  Fidêncio,  vereadora  da  Câmara  Municipal  de
Jacutinga,  dando  ciência  à  Casa  da  instalação,  no  âmbito  da  referida  câmara
municipal, da Procuradoria Especial da Mulher.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  prestando  informações
relativas  ao  impacto  financeiro  do  Projeto  de  Lei  nº  5.206/2014.  (-  Anexe-se  ao
referido projeto de lei.)

Do Sr.  Ricardo  Augusto Simões Campos,  presidente  da  Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.382/2014, da Comissão de Participação
Popular e de Assuntos Municipais.
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Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.505/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Do Sr.  Thiago Augusto  Vale  Lauria,  promotor  de  justiça,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.816/2012, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Tiago Nascimento de Lacerda, secretário de Turismo, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 4.718/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Da Sra. Vanessa Grazziotin, procuradora especial da Mulher no Senado Federal,
informando sobre a atuação da dessa procuradoria e destacando a importância de se
estruturar,  nos parlamentos, procuradorias que tratem das questões de gênero de
modo a construir uma representatividade mais equilibrada no País. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.263/2014

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

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

Comunidade de Suzana - Amocos -, com sede no Município de Brumadinho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto lei, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de Suzana -
Amocos.

Fundada no ano de 1985, a Amocos é uma entidade sem fins lucrativos que atua na
realização  de  atividades  sociais,  tendo  por  finalidade  fazer  o  levantamento  das
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necessidades da comunidade onde atua, promovendo ações de apoio à educação, à
saúde, à cultura e à preservação ambiental em Brumadinho.

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 5.264/2014
Declara de utilidade pública o Grêmio Cultural Bartolomeu de Almeida Franca, com

sede no Município de Jequitinhonha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Cultural  Bartolomeu  de

Almeida Franca, com sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação: O Grêmio Cultural Bartolomeu de Almeida Franca foi constituído em

29/8/1984 e  encontra-se  em  regular  funcionamento  desde a sua fundação,  tendo
como sede a cidade de Jequitinhonha.

É  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  e  sua  diretoria  é
composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo que exercem.  De
acordo com seu estatuto, suas finalidades principais são formar músicos através da
escola  de  formação  musical;  difundir  e  ampliar  a  arte  da  música  na  cidade  de
Jequitinhonha e região;  constituir  atividades em prol  do  desenvolvimento  musical,
entre outros objetivos.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  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 5.265/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Brás  Pires  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 Brás Pires o

imóvel com área 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no povoado Ribeirão
de Santo Antônio, s/n , e registrado sob o número 14.867, a fls. 120, no Livro 3 - IS.

Parágrafo único - O imóvel de que trata esta lei será destinado à construção de uma
escola.

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  -  O  Município  de  Brás  Pires  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel,
nos termos do parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2014.
Braulio Braz
Justificação: O imóvel de que trata esta lei é de propriedade do Estado de Minas

Gerais. Propõe-se neste projeto que o Poder Executivo doe esse imóvel ao Município
de Brás Pires.

O interesse público da presente doação se justifica pela necessidade de melhoria
da educação municipal com a construção de um prédio escolar na área requerida,
atendendo à população do povoado de Ribeirão de Santo Antônio e aumentando o
acesso da comunidade à educação.

Assim,  demostrado  o  interesse  público  da  doação  e  sua  conformidade  com  a
legislação vigente aplicável à espécie, solicitamos que o projeto seja submetido à
apreciação dos nobres pares e ao final aprovado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.266/2014
Dispõe sobre a campanha Adote uma Área Esportiva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a campanha Adote uma Área Esportiva.
Art.  2º  -  A  campanha  será  promovida  junto  às  indústrias,  estabelecimentos

comerciais,  de prestação de serviços e de ensino da rede particular de educação,
instalados  no  Estado,  visando  à  conservação  dos  ginásios,  estádios,  campos  de
futebol, quadras esportivas e poliesportivas.

Art. 3º - Em contraprestação, ficam os adotantes autorizados a instalar uma placa
publicitária com a metragem máxima de 3m por 5m, com os seguintes dizeres: “Esta
área é conservada por”.

Art. 4º - Obrigar-se-á a entidade que adotar a área esportiva escolhida a proceder à
conservação da infraestrutura do local, além da conservação de passeios existentes,
com materiais e pessoal próprio.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2014.
Marques Abreu
Justificação:  Este projeto  tem  como  objetivo  garantir  a  manutenção  das  áreas

esportivas  de  nosso Estado,  proporcionando  à  população melhores  condições  de
utilização desses equipamentos.

Diante do exposto e considerando a grande relevância social  desta propositura,
rogo aos nobres colegas sua apreciação e aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.139/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Geraldo  Augusto  de  Almeida  pela  posse  como
presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Nº 8.140/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Paulo Cézar Dias pela posse como vice-presidente do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Administração Pública.)
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Nº  8.141/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento
de  Água  e  Esgotamento  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Arsae  -  MG -  pedido  de
informações sobre os principais problemas relacionados com a prestação de serviços
de abastecimento público de água e esgoto das concessionárias por ela fiscalizadas,
bem  como sobre  a  existência  de  estudos  desenvolvidos  por  ela  voltados  para  a
identificação de regiões e municípios carentes desses serviços.

Nº  8.142/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  informações
sobre a existência de estudos acerca das necessidades municipais relacionadas com
o  abastecimento  público  e  o  esgotamento  sanitário  para  o  atendimento  das
necessidades  da  população  mineira,  encaminhando-se  cópia  deles,  se  houver,  à
comissão.

Nº  8.143/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre os projetos
desenvolvidos por essa instituição relacionados com o abastecimento de água e o
esgotamento sanitário para atender às necessidades dos municípios com os quais
mantém  contratos  de  concessão,  esclarecendo  os  estágios  desses  projetos  e  as
principais dificuldades para implantá-los. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 8.144/2014,  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 2/6/2014,  em Patos de Minas, que
resultou  na  apreensão  de  uma arma,  munição,  drogas,  quantia  em  dinheiro,  um
veículo,  na  apreensão  de  um  adolescente  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 8.145/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/6/2014, em Contagem, que resultou
na apreensão de uma arma, munição, drogas, quantia em dinheiro e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
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com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.146/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais civis que menciona, pela atuação na ocorrência, em
3/6/2014,  em  Teófilo  Otôni,  que  resultou  na  desarticulação  de  uma  organização
criminosa conhecida como Quadrilha do Ouro e na prisão de 21 pessoas;  e seja
encaminhado à chefia da Polícia Civil pedido de providências com vistas à concessão
de recompensa aos policiais civis pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.147/2014,  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 1º/6/2014, em Ipatinga, que resultou na
apreensão de três vasos de planta de maconha, explosivos, um carro furtado 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 8.148/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/6/2014,  na  MGC-122,  perto  de
Capitão Eneias, que resultou na apreensão de drogas em um ônibus que seguia de
São José do Rio Preto para Vitória da Conquista; 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  8.149/2014,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Lincoln  Soares  dos  Santos  pelo  trabalho  de
coordenação  de  Concurso  Miss  Esmeraldas  e  Miss  Rainha  do  Café  2014.  (-  À
Comissão de Cultura.)

Nº  8.150/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  à  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços
Urbanos de Contagem e à Transcon pedido de providências para instalação de dois
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semáforos: um na Avenida Xangrilá, próximo ao Posto Texaco, e o outro na Avenida
João Soares, próximo ao nº 576, no Município de Contagem.

Nº  8.151/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura  Municipal  de  Contagem,  à  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços
Urbanos de Contagem e à Transcon pedido de providências para instalação de três
redutores de velocidade (quebra-molas): um na Rua Maria Soares Chaves, na altura
do nº  275;  outro  na  Rua Antônio  Soares,  em  frente  à  Escola  Municipal  Benedito
Batista;  e  outro  na  Rua  João  Menezes  Soares.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Transporte.)

Nº  8.152/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso à ONG Abrace a Serra da Moeda pela comemoração do 7º
Abrace a Serra da Moeda. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  8.153/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Esporte de Contagem pedido de providências para construção de uma
academia ao ar livre na Praça Belarmino de Souza, no Município de Contagem. (- À
Comissão de Esporte.)

Nº  8.154/2014,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso à Sra. Marina Alves Parreira, representante de Esmeraldas,
pela  eleição  como  Rainha  do  Café  de  Minas  Gerais  -  2014.  (-  À  Comissão  de
Cultura.)

Nº 8.155/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade de Santo  Antônio  do  Amparo  pelo  aniversário
desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  8.156/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  República  e  ao  Ministério  das  Cidades  pedido  de
providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  10ª  Reunião  Ordinária  da
comissão, relativas ao Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de
Cheias do Córrego Ferrugem, desenvolvido pelo Deop-MG em Belo Horizonte e em
Contagem, para apurar as denúncias apresentadas durante a mencionada reunião
especialmente  no  que  se  refere  ao  desrespeito  aos  critérios  estabelecidos  pelos
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programas federais pró-moradia para a remoção das famílias e à inobservância da
legislação pertinente.

Nº  8.157/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  República  e  ao  Ministério  das  Cidades  pedido  de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária dessa
comissão,  relativas ao Programa Vila  Viva,  desenvolvido em Belo  Horizonte,  para
apurar as denúncias, apresentadas durante a mencionada reunião, especialmente no
que se refere à ausência de identificação e reconhecimento do universo populacional
atingido e à inobservância da legislação pertinente.

Nº  8.158/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado,  ao Dnocs, à Codevasf  e à Secretaria  de
Desenvolvimento  Regional  pedido  de  providências  para  atender  a  população  do
Distrito de Engenheiro Dolabela, em Bocaiuva, com abastecimento de água.

Nº  8.159/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência Regional da Conab pedido de providências para
apoiar,  com vistas ao aumento da produção de alimento, os pequenos produtores
rurais  do  Distrito  de  Engenheiro  Dolabela,  em  Bocaiúva,  em  especial  os  do  PA
Betinho.

Nº  8.160/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Superintendência  da  CEF pedido  de  providências  para  agilizar  a
liberação de recursos do programa Minha Casa Minha Vida, destinados à aquisição e
reforma  de  casas  para  os  assentados  do  PA Betinho,  no  Distrito  de  Engenheiro
Dolabela, em Bocaiuva.

Nº  8.161/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  República  e  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de
providências para a inclusão e a disponibilização de médicos, dentro do programa
Mais Médicos, nos assentamentos rurais e, de uma maneira especial, no atendimento
ao PA Betinho, no Distrito de Engenheiro Dolabela, em Bocaiuva.

Nº  8.162/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Incra  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 12ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
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para  acelerar  as  negociações  com  o  proprietário  das  terras,  para  a  devida
desapropriação,  onde  14  famílias  estão  assentadas  há  anos,  no  PA Betinho,  no
Distrito de Engenheiro Dolabela, em Bocaiuva.

Nº  8.163/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria de Polícia Militar pedido de providências para que seja
aberto inquérito policial-militar no intuito de apurar possíveis crimes de tortura, abuso
de autoridade, coação e assédio sexual contra a Sd. Jéssica Franciele de Oliveira,
lotada no 46º Batalhão PM, a Sd. Kátia Flávia Caixeta de Queiroz e a Sd. Marcela
Fonseca de Oliveira, ambas lotadas na 87ª Cia PM.

Nº  8.164/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Incra  pedido  de  providências  para
assentar as famílias dos ex-funcionários da Industrial  Malvina S.A., que ainda não
receberam seus créditos trabalhistas.

Nº  8.165/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  à  Coordenadoria  Estadual  das
Promotorias  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  pedido  de  providências,
acompanhado das  notas  taquigráficas  da  10ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,
para apurar  as  denúncias  relativas  ao  programa Vila  Viva,  desenvolvido  em Belo
Horizonte, especialmente a ausência de identificação e reconhecimento do universo
populacional  atingido,  a  inobservância  da  legislação  pertinente  e  outras  que
menciona.

Nº  8.166/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  à  Coordenadoria  Estadual  das
Promotorias  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  pedido  de  providências,
acompanhado das  notas  taquigráficas  da  10ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,
para apurar as denúncias relativas ao Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental
e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, desenvolvido pelo Deop-MG em Belo
Horizonte e em Contagem, especialmente o desrespeito aos critérios estabelecidos
pelos programas federais pró-moradia para a remoção das famílias, a inobservância
da legislação pertinente e outras que menciona.

Nº  8.167/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  relativas  às
localidades atendidas pelo programa Vila Viva, com vistas à formulação de consenso
sobre os planos de remoção das famílias e a outras medidas que menciona.

Nº  8.168/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências relativas à Vila
Esporte Clube, com vistas ao reconhecimento e à legitimação de posse e a outras
medidas que menciona.

Nº  8.169/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura de Contagem pedido de providências relativas às Vilas Itaú,
PTO  e  Samag,  com  vistas  à  regularização  das  posses  nos  terrenos  públicos
municipais e a outras medidas que menciona.

Nº  8.170/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  celebrar
convênio  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Bocaiuva  com  vistas  a  realizar  a
pavimentação  de  ruas  e  urbanizar  a  via  de  acesso  ao  distrito,  na  entrada  do
município.

Nº  8.171/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Ouvidoria de Polícia pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária dessa comissão, para apuração das denúncias
de assédio moral  e abuso de autoridade por  parte de alguns coronéis  da Polícia
Militar, bem como de irregularidades na Junta Central de Saúde da Polícia Militar,
conforme documentos apresentados na reunião.

Nº  8.172/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da Polícia Militar
pedido  de  providências  para  manter  o  posto  da  polícia  militar  no  Distrito  de
Engenheiro Dolabela, em Bocaiuva, a fim de atender à população de cerca de 3 mil
pessoas.

Nº  8.173/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Incra  pedido  de  providências  com
vistas a resolver a situação de 14 famílias que estão prestes a perder suas terras em
razão de decisão judicial.
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Nº  8.174/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da 11ª  Regional  da PM no Norte de Minas pedido de
providências para reforçar o destacamento da polícia militar no Distrito de Engenheiro
Dolabela, bem como disponibilizar um veículo adequado para o patrulhamento rural.

Nº  8.175/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Incra  pedido  de  providências  para
resolver com celeridade a situação das 14 famílias assentadas no PA Betinho, que
estão ameaçadas de perder suas terras em virtude de decisão judicial.

Nº  8.176/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à Corregedoria-Geral de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça as
notas taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária dessa comissão; e seja encaminhado a
essa corregedoria pedido de providências para que seja indicada a aplicação dos
arts.  1º  e 2º  do  Decreto-Lei  nº  1.075,  de  1970,  em casos de desapropriação de
imóveis residenciais.

Nº  8.177/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal e à Guarda Municipal de Belo Horizonte pedido
de providências para que seja apurada denúncia de que indígena expositor da feira
realizada aos domingos na Av. Afonso Pena teria sido alvo de abuso de poder e de
violência por parte da guarda municipal.

Nº 8.178/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte pedido de providências com relação a
questionamento recebido por essa comissão quanto a problemas que teriam ocorrido
na passagem da 5ª Meia Maratona de Belo Horizonte pelo zoológico municipal.

Nº  8.179/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências para a assunção da cadeia pública de Corinto pela Subsecretaria de
Administração Prisional.

Nº  8.180/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da
Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a  recomposição  do  quadro  dessa
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corporação  em  Corinto,  inclusive  com  a  lotação  de  policiais  femininas,  e  o
fornecimento de novas viaturas para a região.

Nº  8.181/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao
Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a ampliação do efetivo dessa
corporação em Corinto, inclusive com a lotação de policiais femininas, e para que se
garanta o cumprimento da jornada de 40 horas por parte dos militares.

Nº 8.182/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Sudecap pedido de providências para a análise do Parecer Técnico nº 2.488/2012,
da Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte, relativo às condições ambientais
da Bacia do Córrego Lareira, no Bairro São João Batista.

Nº 8.183/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a  fiscalização  das
atividades pesqueiras no Rio das Velhas, em Augusto de Lima, Corinto, Santo Hipólito
e Lassance.

Nº  8.184/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a implantação de
vara judicial na Comarca de Corinto.

Nº 8.185/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Polícia Militar Ambiental pedido de providências para a fiscalização das atividades
pesqueiras  no  Rio  das  Velhas,  em  Augusto  de  Lima,  Corinto,  Santo  Hipólito  e
Lassance.

Nº 8.186/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que seja apurada, por
meio  de  fiscalização,  denúncia  da  existência  de  pontos  de  captação  de  água
irregulares no Córrego de Euclides, na região de São João, em Ponto dos Volantes.

Nº  8.187/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências para a indicação de
defensor público para a Comarca de Corinto.

Nº  8.188/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  revisão  da  legislação
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pertinente aos conservatórios estaduais de música, com a edição de lei específica
sobre o assunto.

Nº  8.189/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para a revisão da legislação pertinente
aos  conservatórios  estaduais  de  música,  com  a  edição  de  lei  específica  sobre  o
assunto.

Nº  8.190/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Superintendência  de  Patrimônio  da  União,  do  Ministério  do
Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  pedido  de  providências  para  que  as  áreas
remanescentes  do  ramal  Águas  Claras,  pertencentes  à  Rede  Ferroviária  Federal,
sejam retiradas do Fundo Contingente da Extinta RFFSA.

Nº  8.191/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à BHTrans pedido de providências para a implantação de ligação entre
o metrô e o Aglomerado da Serra e os Bairros Santa Efigênia e Paraíso, por meio da
criação de linha de ônibus ou da alteração do itinerário de linha.

Nº  8.192/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à BHTrans pedido de providências para que os ônibus que circulam no
período entre as 22 e as 5 horas efetuem o embarque e desembarque de passageiros
fora dos pontos estabelecidos.

Nº  8.193/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  e  à  Superintendência  Regional  de  Polícia
Rodoviária Federal pedido de providências para a implantação de um posto dessa
corporação próximo ao trevo de acesso a Pirapora.

Nº  8.194/2014,  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  com  vistas  a  melhorar  com  urgência  a
estrutura das delegacias para atendimento dos policiais militares e para redução do
tempo  para  a  realização  dos  procedimentos  de  flagrantes  e  o  recebimento  de
ocorrências, conforme reivindicação apresentada por policiais militares em audiência
pública dessa comissão realizada em 23/5/2014.

Nº  8.195/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja



551
____________________________________________________________________________

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  quanto  às
reivindicações  dos  policiais  militares,  apresentadas  em  audiência  pública  dessa
comissão  em 23/5/2014,  relativas  à  atuação  da  Corregedoria  da  Polícia  Militar  e
outras que visam melhorar as condições de trabalho dos militares.

Nº  8.196/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  o
Batalhão  Rotam  seja  homenageado  institucionalmente  mediante  a  concessão  da
Medalha Alferes Tiradentes.

Nº 8.197/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os Srs. Jeferson Botelho Pereira, Rômulo Guimarães
Dias  e  Luciano  Vidal  Ribeiro  de  Oliveira,  delegados  de  polícia  lotados  na
Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil, pela criação do
procedimento virtual de polícia judiciária conhecido como plantão virtual.

Nº  8.198/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e ao Comando da 15ª Região de Polícia
Militar, em Teófilo Otôni, pedido de providências para que seja garantida proteção ao
3º-Sgt. PM André Walmir Pereira de Souza e a sua família em face de ameaças de
familiares  de  menor  impúbere  acolhida  na  residência  do  referido  policial,  a  qual
estaria sofrendo reiteradas agressões no âmbito familiar.

Nº  8.199/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoal  da  Polícia  Federal  pedido  de
providências  para aumentar  o efetivo policial  na Delegacia de Polícia Federal  em
Uberaba.

Nº  8.200/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Políticas Antidrogas da Secretaria de Defesa Social
pedido de providências para que seja revista a alocação de recursos nas instituições
ditas "parciais" da Rede Complementar de Suporte Social ao Dependente Químico,
vinculadas ao Conselho Municipal Antidrogas de Uberaba, visto que as instituições
ditas "plenas" recebem quatro vezes mais recursos que as "parciais".

Nº  8.201/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
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implantação de um centro de internação de adolescente em conflito com a lei para
atender  as  Comarcas  de  Nova  Serrana  e  Pitangui,  em  razão  do  aumento  da
criminalidade juvenil.

Nº  8.202/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a designação, com
urgência, de juízes para a Comarca de Nova Serrana, em razão do elevado número
de processos em tramitação que aguardam o proferimento de sentenças.

Nº  8.203/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que permita
a aquisição de câmeras de alta definição pelas prefeituras municipais, a fim de que
possam ser utilizadas no programa Olho Vivo.

Nº  8.204/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a implantação de
delegacias  de  polícia  nos  Municípios  de  Perdigão e  Araújos,  em razão dos altos
índices  de  criminalidade  observados  nos  últimos  anos  e  da  influência  direta  do
crescimento da população de Nova Serrana.

Nº  8.205/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil  pedido de providências para o aumento do
efetivo nos municípios que compõem as Comarcas de Nova Serrana e Pitangui, em
razão da elevação dos índices de criminalidade na região, e para a designação de um
delegado de polícia para o Município de Papagaios.

Nº  8.206/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento
do efetivo nos municípios que compõem as Comarcas de Nova Serrana e Pitangui,
em razão dos altos índices de criminalidade observados nos últimos anos.

Nº  8.207/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 15ª Reunião
Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para aumentar o efetivo da
PMMG na região do Triângulo Mineiro.

Nº  8.208/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Diretoria-Geral e à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária
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Federal  pedido  de  providências  para  aumentar  o  efetivo  de  policiais  rodoviários
federais  e  fornecer  equipamentos  adequados  à  equipe  que  atua  na  região  do
Município de Uberaba.

Nº  8.209/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a
reconsideração  da  conclusão  encaminhada  em  resposta  ao  Requerimento  nº
7.024/2014.

Nº  8.210/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para reforçar o
policiamento ostensivo na Avenida Magenta, no Bairro Vitória, em Belo Horizonte, em
especial no turno noturno.

Nº  8.211/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério da Saúde pedido de providências para que a Secretaria Especial de Saúde
Indígena  adote  as  medidas  necessárias  para  a  proteção  da saúde da população
indígena no Estado, especialmente nas comunidades indígenas Xacriabá, em São
João das Missões, e Maxacali, em Santa Helena de Minas e Bertópolis.

Nº  8.212/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências para a inclusão do Município de Muriaé
nas visitas das unidades móveis do programa Ver Minas.

Nº  8.213/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Ituiutaba  pedido  de  providências  para  a
criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Nº  8.214/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que sejam
disponibilizados veículos acessíveis na frota dos táxis especiais metropolitanos com
vistas ao atendimento dos usuários do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Nº  8.215/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Brumadinho  pedido  de  providências  para
promover cursos de capacitação sobre temas relacionados com a deficiência para os
servidores da educação que trabalham com alunos com deficiência, em especial os
monitores escolares.
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Nº  8.216/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  tornar
acessíveis os ônibus da linha Conexão Aeroporto.

Nº  8.217/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Câmara Municipal de Brumadinho pedido de providências para tornar
acessível o tablado em que se encontra a mesa principal do Plenário.

Nº  8.218/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para disponibilizar
professores de apoio nas escolas de educação especial.

Nº  8.219/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  orientar  as
equipes multiprofissionais das escolas de educação especial para que realizem, além
do diagnóstico, o acompanhamento dos alunos com deficiência.

Nº  8.220/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
formulada manifestação de aplauso à Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da
Universidade  Federal  de  Uberlândia  pela  execução,  em  2013,  do  programa  de
extensão  e  integração  "Igualdade  de  gênero  e  empoderamento  das  mulheres:
deficiência, acessibilidade e inclusão social".

Nº  8.221/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal  de  Justiça  pedido  de providências  para  a instalação de
rampa de acesso ao fórum de São Lourenço.

Nº  8.222/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Obras  de  Brumadinho pedido  de  providências  para
realizar fiscalização constante nas proximidades da agência da CEF, em função do
uso indevido das vagas especiais.

Nº  8.223/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  efetivar  o
funcionamento do telefone público para pessoas com deficiência auditiva instalado no
fórum de São Lourenço.

Nº  8.224/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
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que inicie imediatamente processo de negociação com os trabalhadores municipais
em greve.

Nº  8.225/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Antônio Dias pelos 308 anos
de fundação desse município.

Nº  8.226/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Defensoria  Pública  da  União  no  Estado  e  à  Procuradoria  da
República no Estado pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas
da 10ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,  relativas  ao Projeto  de  Requalificação
Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, desenvolvido pelo
Deop-MG  em  Belo  Horizonte  e  em  Contagem,  para  apurar  as  denúncias
apresentadas  durante  a  mencionada  reunião  especialmente  no  que  se  refere  ao
desrespeito aos critérios estabelecidos pelos programas federais pró-moradia para a
remoção  das  famílias,  à  inobservância  da  legislação  pertinente  e  outras  que
menciona.

Nº  8.227/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Defensoria  Pública  da  União  no  Estado  e  à  Procuradoria  da
República no Estado pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas
da  10ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão,  relativas  ao  programa  Vila  Viva,
desenvolvido em Belo Horizonte, para apurar as denúncias, apresentadas durante a
mencionada reunião, especialmente no que se refere à ausência de identificação e
reconhecimento  do  universo  populacional  atingido,  à  inobservância  da  legislação
pertinente e outras que menciona.

Nº  8.228/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidência da CEF pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária dessa comissão, para dar conhecimento das
denúncias,  apresentadas  durante  a  mencionada  reunião,  sobre  o  Projeto  de
Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem,
desenvolvido  pelo  Deop-MG  nos  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  Contagem,
especialmente  no  que  se  refere  ao  desrespeito  aos  critérios  estabelecidos  pelos
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programas federais  pró-moradia para  a remoção das famílias,  à inobservância da
legislação pertinente e outras que menciona.

Nº  8.229/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidência da CEF pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária dessa comissão, para dar conhecimento das
denúncias, apresentadas durante a mencionada reunião, sobre o programa Vila Viva,
desenvolvido  em  Belo  Horizonte,  especialmente  no  que  se  refere  à  ausência  de
identificação e reconhecimento do universo populacional atingido, à inobservância da
legislação pertinente e outras que menciona.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de
Assuntos  Municipais  e  de  Direitos  Humanos  (2),  da  Comissão Extraordinária  das
Águas (2) e dos deputados Paulo Lamac e outros, Tiago Ulisses e Jayro Lessa.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração  Pública,  de  Transporte,  de  Saúde,  da  Pessoa  com Deficiência,  de
Fiscalização  Financeira,  de  Direitos  Humanos,  de  Defesa  do  Consumidor,  de
Segurança Pública e de Turismo.

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

membros da Mesa, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, recebi uma solicitação, a ser lida
no  Plenário  da  Assembleia  nesta  tarde  de  quarta-feira,  referente  à  declaração
conjunta  do  Sindicato  Nacional  dos  Aeronautas,  da  Associação  Brasileira  de  Táxi
Aéreo e Oficinas de Manutenção, da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil,
da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, da Associação dos Aeronautas da
Gol, da Associação dos Tripulantes da TAM, da Associação de Pilotos e Proprietários
de Aeronaves e da Comissão de Aerodesporto Brasileira. O texto é o seguinte. (- Lê:)

“Declaração conjunta em protesto às políticas oficiais para a aviação civil brasileira
durante a Copa do Mundo Fifa 2014.

Em protesto às políticas oficiais para a aviação civil brasileira durante o período de
realização da Copa do Mundo Fifa 2014, as principais entidades representativas dos
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diversos segmentos da aviação civil brasileira subscritas vêm a público repudiar as
declarações  do diretor-presidente  da  Agência  Nacional  de  Aviação Civil  -  Anac  -,
divulgadas em entrevista  concedida ao jornal  Folha de S.Paulo no dia 12/5/2014,
assim  como prestar  os  devidos  esclarecimentos  à  sociedade  brasileira  e  demais
usuários  do  sistema  de  aviação  civil.  As  desproporcionais  medidas  punitivas
anunciadas serão aplicáveis contra empresas, operadores e pilotos que, a partir de
agora,  descumprirem  as  restrições  de  uso  impostas  pela  Anac  nos  principais
aeroportos  durante  e  depois  da  Copa 2014.  Tais  medidas  anunciadas constituem
interferência  indesejada  e  altamente  ameaçadora  à  segurança  das  operações,
colocando em riscos tripulantes, passageiros e toda a sociedade, além de serem de
eficácia e legalidade duvidosas.

Na  oportunidade,  a  autoridade  superior  da  agência  anunciou  uma  solução,
apelidada pelos jornalistas de 'pacote de maldades',  que consiste basicamente na
implacável  punição  de  aeronautas,  empresas  e  operadores  que  insistirem  em
atrapalhar o planejamento para a Copa e para os passageiros. As abusivas sanções
declaradas poderão ser desde multas astronômicas aos pilotos e operadores até a
suspensão de licenças de voo e certificados de habilitação técnicas dos pilotos. As
declarações  hostis  despertaram  um  sentimento  de  indignação  nos  mais  diversos
segmentos da aviação civil  e demostram que a agência não tem atuado de forma
técnica, como deveria ser pautado todo o seu trabalho. Atribuir aos profissionais e
empresários da aviação a culpa por possíveis transtornos aos usuários durante os
festejos dos jogos é algo, no mínimo, irresponsável. Não há embasamento técnico ou
de  qualquer  origem  para  a  tentativa  de  estabelecer,  a  qualquer  custo,  que  voos
aconteçam  sob  qualquer  condição.  Forçar  as  empresas  e  comandantes  das
aeronaves  para  que  os  voos  aconteçam  lhes  impondo  penalidades  em  caso  de
descumprimento afronta a legislação e os princípios mais básicos da segurança nas
operações aéreas - repito, da segurança nas operações aéreas.

Desta  forma,  no  intuito  de  preservar  os  mais  altos  níveis  de  segurança  das
operações, cumprir as normas da Organização de Aviação Civil Internacional - Icao -,
do Código Brasileiro de Aeronáutica, demais regulamentos e normas, assim como os
princípios  básicos da  aviação,  quaisquer  medidas  punitivas  que exerçam pressão
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direta ou indireta sobre as tripulações técnicas, especialmente forçando operações de
pouso e decolagens sob qualquer condição, devem ser imediatamente suspensas.
Completamente  condenável  a  imposição  de  ameaças  financeiras  ou  trabalhistas
diferentes das já previstas na legislação aeronáutica vigente para exercer pressão
nos  profissionais  envolvidos  nas  operações  aéreas,  na  tentativa  de  amenizar  os
problemas estruturais e logísticos de nossos aeroportos e espaço aéreo. O Estado
brasileiro candidatou-se a sediar a Copa do Mundo que se iniciará dentro de alguns
dias - há pelo menos uma década desde que já se candidatou. Naquele momento, até
os menos otimistas nutriam um sentimento de tranquilidade. Afinal de contas, havia
tempo  suficiente  para  que  a  deficiente  infraestrutura  fosse  adequada  para  que
pudéssemos sediar o evento.

Anos se passaram, e a Nação brasileira parece mais caótica do que nunca. Temos
índices de violência crescendo em níveis exponenciais, ondas de protestos eclodindo
aos quatro cantos, crises de corrupção nas gestões públicas e um gritante descaso
para com problemas estruturais,  em especial  o  setor  aéreo.  Dados do Centro  de
Gerenciamento  da  Navegação  Aérea  -  CGNA -  demonstrados  em  rede  nacional
revelam  que  os  principais  aeroportos  brasileiros  continuam  com  a  mesma
movimentação por hora de anos atrás, quando já se sabia que o Brasil seria sede da
Copa do Mundo e ignorando o crescimento do setor, superior a 20% neste período.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, neste cenário de descompasso administrativo, a
manifestação da Anac aponta a agência contra seus próprios usuários em nome de
um planejamento que nos parece ineficiente.

A infelicidade das colocações parece causar espanto até mesmo no mundo jurídico,
já que as sanções pretendidas sequer estão previstas na legislação pátria. Esquece-
se de que a Constituição Federal exige que todos os atos provenientes de agências
reguladoras devem ser pautados pelo princípio da razoabilidade. Isto é, seu agir deve
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso
comum de atuação do segmento, vedados excessos como os que se apresentam.

O modal  aéreo,  por  sua complexidade organizacional,  não permite  comparação
com a construção de um estádio de futebol, que pode receber alguns reparos dias
antes  do  início  dos  jogos.  Vou  repetir:  o  modal  aéreo,  por  sua  complexidade
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organizacional, não permite comparação com a construção de um estádio de futebol,
que pode receber alguns reparos dias antes do início dos jogos. O seu planejamento
deve ser executado com profissionalismo, seriedade e coerência, seguindo restritas
regras de segurança e fiscalização.

As entidades signatárias deste documento alertam a sociedade brasileira de que,
apesar  da  falta  de  planejamento  e  estrutura  de  nosso  sistema  de  aviação,  não
permitirão que qualquer medida possa reduzir os níveis de segurança das operações
ou restringir a autoridade do comandante da aeronave nas avaliações e decisões em
tudo que se refere à operação da aeronave e aos passageiros que estarão sob sua
tutela.  Além  das  pressões  inerentes  a  uma  operação  complexa,  que  envolverá
milhares de profissionais, aeronaves, empresas e todo o pessoal de voo no período
do evento, estamos agora sob a ameaça de multas e cassação de licenças, em caso
de  descumprimento  de  regras  inventadas  ao  acaso,  tentando  substituir  de  forma
paliativa a carência em nossa infraestrutura. É de amplo conhecimento do setor que
restrições  demasiadas  e  ameaças  de  sanções  sem  ponderação  podem  provocar
grandes  pressões  sobre  tripulantes,  os  quais  se  veriam  compelidos  a  realizar
operações  de  pousos  e  decolagens  não  seguros  para  atenderem  aos  duvidosos
padrões estabelecidos pela Anac. Muito ao revés do pretendido, as punições, além de
não beneficiarem os passageiros, distorcem toda e qualquer diretriz de segurança
operacional estabelecida pelas nossas normas e legislações.

Portanto,  as  autoridades  aeronáuticas  brasileiras  devem  de  imediato  rever  o
posicionamento adotado e divulgado nos últimos dias. Imaginar que tais ameaças irão
resolver  o  problema  de  falta  de  espaço,  falta  de  capacidade  e  demais  itens  de
infraestrutura é desconhecer as regras básicas da aviação. Qualquer operação pode
e deve ser adiada por motivos técnicos, meteorológicos ou até mesmo fisiológicos, no
local ou na rota, ficando a critério do comandante da aeronave tal julgamento e, em
hipótese  alguma,  por  imposição  do  administrador  aeroportuário  ou  da  autoridade
aeronáutica. A cassação de uma habilitação profissional, que impede o trabalhador de
exercer sua profissão e o afasta da possibilidade de obter seu sustento, não pode ser
efetivada pelo fato de ele ter atrasado uma decolagem e/ou estacionado a aeronave
por  mais  tempo  que  o  permitido.  Tal  declaração  é  descabida  e  compromete
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seriamente a segurança operacional. Assim sendo, nós repudiamos as declarações
do presidente  da  Anac,  assim  como as Resoluções nªs  316 e  317,  de  9/5/2014,
expedidas pela ANAC.

Sindicato Nacional dos Aeronautas, Associação Brasileira de Táxi Aéreo e Oficinas
de  Manutenção,  Associação  Brasileira  de  Pilotos  da  Aviação  Civil,  Associação
Brasileira de Pilotos de Helicóptero, Associação dos Aeronautas da GOL, Associação
dos  Tripulantes  da  TAM,  Associação  de  Pilotos  e  Proprietários  de  Aeronaves  e
Comissão de Aerodesporto Brasileira.”

Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  acabamos  de  ouvir  uma  manifestação  de
preocupação  com  a  segurança  dos  aeroportos.  Há  anos  o  Brasil  se  havia
comprometido a realizar a Copa do Mundo. Houve tempo e dinheiro suficiente para
realizar as obras de estrutura não apenas nos aeroportos brasileiros, mas nos portos
e nas nossas estradas, o que, lamentavelmente, não ocorreu.

Estão fazendo, a toque de caixa, maquiagem na estrutura dizendo que não era para
os aeroportos ficarem prontos, era apenas para atenderem à demanda da Copa. É
lamentável isso. Há realmente uma preocupação com a segurança, assinada pelos
que  praticam  aviação  no  Brasil,  por  profissionais  qualificados  que  conhecem  da
aviação civil brasileira e que lhe dedicam tempo, amor e profissionalismo. Eles estão
preocupados com a segurança dos tripulantes e dos passageiros de cada uma das
suas aeronaves.

Portanto,  que  fique  registrado  esse  manifesto,  essa  declaração  conjunta  das
associações. Como disse anteriormente,  eles  são representantes e cuidadores da
aviação  civil  brasileira,  pessoas  que  estudaram,  trabalharam  e  se  tornaram
profissionais  nesse  ramo,  nesse  setor.  Esperamos  que  tudo  dê  certo,  que  tudo
caminhe  bem,  mas  lamentamos  que  as  obras  não  tenham  ficado  prontas.  Na
realidade, o que estão fazendo é maquiagem nos serviços públicos. Portanto, nesta
tarde  de  quarta-feira  ficará  registrado  o  manifesto  de  quem  conhece  e  pratica  a
aviação  civil  no  Brasil  com  responsabilidade  e  profissionalismo.  É  só  isso,  Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
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O deputado Gustavo Corrêa* - Boa tarde, Exmo. Sr. Presidente desta Casa, que
também preside a reunião de hoje, deputado Dinis Pinheiro, a quem, em primeiro
lugar, quero publicamente parabenizar pelo belo trabalho que vem realizando à frente
desta  Casa,  sobretudo  com  medidas  que  vão  ao  encontro  de  tudo  o  que  as
sociedades mineira e brasileira esperam desta Casa. Mais do que isso, reafirmo algo
que venho dizendo há muito tempo: tenho a certeza de que o futuro lhe proporcionará
inúmeros  serviços  ao  nosso  estado,  que  serão  realizados  com  a  mesma
determinação, com a mesma garra e ousadia que V. Exa. vem imprimindo aos seus
mandatos à frente desta Casa.

Cumprimento  os  demais  deputados  e  deputadas  que  hoje  nos  acompanham;  a
plateia nas galerias; os servidores do Tribunal de Justiça; o Ministério Público; os
desembargadores  e  juízes  do  nosso  estado;  todos  os  telespectadores  da  TV
Assembleia, que foi criada há alguns anos pelo deputado Alencar da Silveira Jr.

O deputado Agostinho Patrus sabe muito bem a importância que a TV Assembleia
tem hoje, não apenas para o deputado Alencar da Silveira Jr., mas, sobretudo, para
este Parlamento. Ela faz com que grande parte dos mineiros possa acompanhar o
trabalho que realizamos aqui. Como sempre digo, meu caro deputado Hélio Gomes,
só os que estamos aqui, nesta Casa, sabemos das dificuldades que enfrentamos, os
obstáculos que temos de superar e, muitas vezes, somos incompreendidos por nossa
imprensa.

Hoje inicio minhas palavras exatamente cumprimentando um órgão de imprensa, o
jornal  Hoje em Dia, que, no último domingo, deu início a uma série de reportagens,
mostrando, sobretudo, na minha opinião, aquilo que há de mais importante, que mais
gera riqueza para o nosso estado, que gera mais impostos e milhares e milhares de
empregos: a atividade minerária.

Vejo ali o deputado Carlos Pimenta, que apresentou nesta Casa um projeto de lei
modificando um parque nos Municípios de Salto da Divisa e Pedra Azul. Parabenizo-
o, de antemão, deputado, pela sua iniciativa. Como dizíamos, quando V. Exa. listava
os motivos pelos quais apresentou o referido projeto, fazia questão de dizer para nós,
que conhecemos, como tantos outros parlamentares, as dificuldades que o povo do
Vale  enfrenta,  o  que  seria  para  aquela  região  se  a  Empresa Nacional  de  Grafite
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deixasse  de  fazer  ali  seus  investimentos,  sua  expansão,  sobretudo  em  vista  da
legislação ambiental.

O  jornal  Hoje  em  Dia,  na  última  semana,  e,  coincidentemente,  deputado  Luiz
Humberto Carneiro, líder do governo, também o Estado de Minas, que é considerado
o  grande  jornal  dos  mineiros,  o  maior  jornal  de  circulação em  nosso estado,  no
mesmo  domingo  apresentou  uma  reportagem  que  mostrava  as  dificuldades  dos
pequenos produtores rurais que se encontram dentro de áreas que são consideradas
de  preservação  permanente.  A agricultura  de  subsistência  dos  agricultores  está
morrendo, e eles não estão tendo condições de trabalhar nem de sobreviver. A partir
do  momento  em  que  foi  proposta  a  criação  de  um  parque  ou  de  uma área  de
preservação, eles foram obrigados a interromper suas atividades. Mais do que isso,
têm  sido  constantemente  vigiados  e  fiscalizados  pela  polícia  ambiental,  que  é
responsável por essa função. É claro que ela está no seu papel.

Venho aqui parabenizar esses dois órgãos de imprensa e exponho aqui claramente
o meu posicionamento. Ao mesmo tempo, Deputado Adalclever Lopes, reconheço a
importância que a atividade minerária tem em nosso estado. Digo sempre que não há
sequer uma mineradora que não tenha hoje responsabilidade ecológica. Elas querem,
sim, realizar suas atividades, mas muitas vezes são incompreendidas pela população
e pela mídia. Quero dizer que os investimentos, deputado Rômulo Viegas, para a
recuperação  de  uma  mina  são  muito  maiores  do  que  os  recursos  que  foram
investidos para se começar a exploração da atividade minerária. Quero falar também
sobre  o  que  essa  atividade  minerária  representa  para  o  nosso  estado.  Quantos
milhares  e  milhares  de  empregos  dependem  da  atividade  minerária?  Quantos
milhares e milhares de famílias retiram seu sustento da atividade minerária?

Volto a dizer que realmente é preciso haver controle, como tem sido feito pelos
órgãos estaduais e federais, mas privar milhares e milhares de pessoas em vista do
interesse de uma meia dúzia ou de 10 pessoas não é o correto. Cabe ao gestor, ao
administrador público saber diferenciar a coletividade da individualidade.

Quero frisar sobretudo a importância e parabenizar os jornais Hoje em Dia e Estado
de Minas,  que no último domingo iniciaram uma série de reportagens. Volto a dizer
que  em  Minas  Gerais  se  concentram  as  maiores  reservas  minerais.  Grandes



563
____________________________________________________________________________

empresas fazem seus negócios, geram impostos para o nosso estado. Dizer que se
pagam  mais  ou  menos  impostos  é  outra  questão.  Venho  defender  e  falar  da
importância de o setor privado e o setor público caminharem juntos.

O  deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Deputado  Gustavo  Corrêa,  quero
cumprimentá-lo pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, agradecer-lhe a presteza,
a sensibilidade e o conhecimento que tem em relação a essa área que está sendo
motivo de projeto de lei  nesta Casa e que fica na região do Jequitinhonha.  Esse
projeto foi apresentado há mais tempo. Só para terem ideia, ele deve ter ficado na
Secretaria de Meio Ambiente e no IEF quase quatro meses para receber parecer. A
empresa Nacional  de Grafite gera mais de 500 empregos diretos, mas a matéria-
prima da área que ela está explorando está se esgotando.

No Parque Alto Cariri,  a  área que está sendo desligada da área ambiental  está
sendo compensada com uma área muito mais importante ambientalmente. Essa área
não tem sequer uma árvore de grande porte. É uma fazenda que existe há mais de
50 anos. É uma área de pasto sem nenhum valor ecológico de preservação. Essa
área não tem nascente, não tem árvores, não tem nada. No passado, essa área foi
invadida por posseiros. Estamos desanexando essa área, relativamente ao projeto,
para  anexar  uma  área  que  possui  mata  atlântica.  Se  o  proprietário  da  fazenda
quisesse desmatar a mata atlântica ou pelo menos essa outra região, ele poderia
fazer isso dentro da lei, dentro dos critérios e dos parâmetros da lei. A sensibilidade
desse pessoal é muito pequena. Eles acham que preservar é ter uma atitude sem
olhar ao lado, sem olhar as questões sociais. Esse projeto veio corrigir isso, deputado
Gustavo. V. Exa. é o relator do projeto. Vamos realizar uma grande audiência pública
na Casa, vamos chamar todo o mundo. Vamos mostrar que não se podem ter atitudes
arbitrárias, inflexíveis e rígidas.

Temos de pensar muito na questão do emprego, principalmente em regiões pobres,
como o Vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas. Parabéns a V. Exa. pela presteza
e pela peça que elaborou como relator. Que isso sirva de exemplo para pararmos e
pensarmos em não atrapalhar o progresso e principalmente a geração de emprego e
renda em Minas Gerais. Parabéns.

O deputado Gustavo Corrêa* - Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Pegando
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uma deixa em seu aparte, quero dizer o seguinte: quando as empresas mineradoras
procurarem desafetação de alguma área - penso que é uma recomendação que o
Estado tem implementado -, poderíamos exigir que agregassem uma outra área de
tamanho superior à daquela a que foi retirada a fauna e com uma mata muito mais
presente.  Isso seria feito  para  que as empresas  pudessem realizar  sua atividade
minerária.

Quero dizer - vou pegar outra deixa antes de conceder aparte ao deputado Rômulo
Viegas  -  que  há  alguns  anos,  deputados  Carlos  Pimenta  e  Neider  Moreira,  que
militam junto conosco no Vale do Jequitinhonha, a Magnesita ia fazer uma exploração
de  atividade  minerária  no  Município  de  Almenara.  O  Ibama,  em  determinando
momento, pediu que se baixasse diligência para sentir  os impactos ambientais na
fauna e na flora durante o inverno. Nós, que estamos naquela região, sabemos que o
inverno de lá é como se fosse o verão da nossa Capital. Portanto, estou falando do
preciosismo que os órgãos ambientais em determinados momentos têm.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Quero me solidarizar com o deputado
Gustavo Corrêa e parabenizá-lo por seu pronunciamento dizendo que Minas Gerais
precisa muito do trabalho das mineradoras. É claro que todos somos favoráveis ao
controle  ambiental,  mas é preciso  que haja  bom senso e  consenso.  A receita  de
Minas Gerais depende muito desse trabalho específico, ao qual milhares de pessoas
estão vinculadas. Além disso, há possibilidade de haver, ou melhor, já há agregação
de  valores  dessas  atividades.  Portanto,  como  deputados,  responsáveis  pela
legislação  do  Estado,  temos  de  promover  o  equilíbrio,  mas  não  podemos
menosprezar  os  empresários  que  investem  em  Minas  Gerais,  de  qualquer  setor,
especialmente  o  da  mineração.  Precisamos  valorizá-los,  sim,  porque  qualquer
investimento  demanda  dinheiro,  profissionalismo,  dedicação,  empenho  e  o
enfrentamento  de  toda  uma  burocracia.  E  todos  eles  respeitam  isso.  Se  há
desencontros, os órgãos de controle existem para nos ajudar nessa fiscalização. Mas
parabenizo o deputado por seu pronunciamento.

O deputado Gustavo Corrêa* - Agradeço ao deputado Rômulo Viegas, que falou
muito bem. Sem querer ser cansativo, reitero que, a partir  do momento em que o
órgão ambiental se dispõe a conceder licença para os investimentos, cabe a esse
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órgão determinar as compensações e as contrapartidas que as empresas terão de
fazer.

Gostaria de dar o exemplo de um município onde sou majoritário, Conceição do
Mato Dentro. A Anglo American vem sofrendo um verdadeiro bombardeio por parte da
mídia, mas as pessoas que vivem na cidade reconhecem a importância da empresa
para o município,  também com os milhares de investimentos que está realizando
como compensação para tudo o que foi e será realizado ali.

Aproveito para parabenizar  o  deputado Rômulo  Viegas por  seu pronunciamento
acerca das questões aeroportuárias do nosso país. Ainda hoje, voltando de Salto da
Divisa,  cheguei  ao  Aeroporto  de  Confins  e,  felizmente,  senti  um clima um pouco
melhor.  Tive  impressão  de  que,  de  ontem  para  hoje,  já  houve  uma  melhora
significativa,  e  espero  que  na  segunda-feira,  quando  ele  for  entregue  à  iniciativa
privada,  ao  povo de Minas e  aos  turistas  que  vierem acompanhar  a  Copa,  esse
aeroporto esteja da forma como o povo merece, ainda que depois de milhares de
reais aplicados e de meses de trabalho e de demora.

Dirigindo-me ao povo mineiro, aproveito para pedir encarecidamente àqueles que
quiserem  fazer  suas  manifestações  durante  a  Copa  que  o  façam  de  forma
democrática, organizada e ordenada, sem se deixar levar por alguns vândalos que,
sobretudo,  acabam denegrindo a imagem do nosso país  e  do nosso estado.  Um
abraço para todos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Ulysses Gomes.
O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, deputados, deputadas, público que

nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  boa  tarde.  Acompanhando  a  situação  dos
professores,  tivemos  a  boa  notícia  de  que  a  questão,  de  certa  forma,  vai  ser
encaminhada. Mas eles encerraram agora uma manifestação importante que estava
sendo feita na MG-10, que já está desobstruída, e estão vindo para cá, votar em
assembleia a proposta de pauta que será encaminhada em reunião com a secretária
Renata Vilhena. No entanto, é importante registrar, para os que nos acompanham, a
dificuldade  e  a  intransigência  do  governo  em  abrir  as  negociações  com  os
professores.
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Mais uma vez, isso só foi possível por meio das intervenções dos professores nas
ruas e desta Casa, usando do apoio da bancada na negociação da Assembleia e do
Parlamento como um todo.

Quero agradecer, mais uma vez, ao presidente desta Casa e ao líder do governo,
pois, por meio de V. Exas., o governo, de alguma forma, aceitou conversar com os
professores.  Esperamos  que,  mais  uma  vez,  por  intermédio  da  Assembleia
Legislativa,  do  presidente  deputado  Dinis  Pinheiro,  que se  propôs  a  buscar  esse
diálogo com o governo, tenhamos um encaminhamento concreto da parte do governo
para com os professores. A expectativa é que, ao chegarem hoje, na Assembleia,
possam votar esse encaminhamento. E assim votando, encerrando as greves, que o
governo, então, abra as negociações.

Esse é o resultado dessas manifestações, de fora da Assembleia, dos professores
nas  ruas,  e  do  movimento  aqui,  nesta  Casa,  do  nosso  bloco,  de  alguma  forma
intervindo nas discussões da Casa para que o governo, com essa pressão, abra as
negociações. Portanto, da parte do governo, esperamos que esse movimento de abrir
para os professores seja verdadeiro, porque essa é uma pauta que se repete a cada
ano: do piso nacional salarial, que não se discute e não se implementa em Minas
Gerais; da decisão e do encaminhamento da Lei nº 100, para que os professores que
estão nessa situação tenham, de  fato,  uma situação concreta  de  suas vidas,  um
posicionamento do que o governo vai  fazer  em relação a isso;  das férias-prêmio.
Enfim,  de  toda  a  pauta  que,  nos  últimos  três  anos,  o  Sind-UTE  vem  tentando
negociar, que já foi pauta da maior greve de Minas Gerais e que tem sido pauta todo
ano  da  campanha  salarial  do  Sind-UTE.  Então  que  possamos,  a  partir  desse
movimento,  mais  uma  vez,  graças  ao  movimento  da  Assembleia  Legislativa,
pressionar  o governo para  ouvir  os  trabalhadores,  receber  o  Sind-UTE para  uma
negociação. Essa é a situação que o Estado nos impõe, com os servidores em greve,
fazendo  manifestação  nas  ruas.  Hoje,  pela  manhã,  pararam  toda  a  MG-10,
envolvendo, obviamente, outras pessoas, mas tudo isso para alertar o governo que
os professores querem pelo menos ser ouvidos, pelo menos ter a oportunidade de
apresentar sua pauta, suas reivindicações e iniciar um processo de negociação. Se
não fosse esta Casa, o movimento da bancada do PT, do PMDB, todo o bloco de
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oposição  e  a  abertura  do  nosso  presidente  Dinis  Pinheiro  para  intervir  nessa
negociação,  mais  uma vez  os  professores  estariam  deixados  de  lado,  porque  o
governo dá as costas para os profissionais da educação, nem se dispõe a negociar.

A nossa  expectativa  é  de  êxito.  Com  esse  movimento,  estava  lá  a  comissão,
representando  a  nossa  bancada,  os  deputados  Rogério,  Pompílio  e  Tadeu,
negociando com a  secretária  uma reunião  com  a  comissão  do  Sind-UTE para  a
próxima semana. Então fica registrado, Sr. Presidente, o nosso reconhecimento do
importante papel desta Casa, mas também destacando, infelizmente, a forma como o
governo do Estado continua renegando, tratando os nossos servidores da educação,
não  se  dispondo  nem  a  ouvi-los,  se  não  fosse  o  movimento,  nesta  Casa,  dos
deputados  de oposição.  Assim,  fica  o  registro  da nossa disposição,  sobretudo da
nossa expectativa de que esse movimento tenha servido para que o governo possa,
ao  abrir  as  portas  de  negociação,  encaminhar  essa  pauta  de  reivindicação  dos
servidores da educação no Estado.

Aproveitando  esta  oportunidade,  Sr.  Presidente,  quero  compartilhar  que  vamos
realizar amanhã, na cidade de Pouso Alegre, uma audiência pública, em parceria com
o deputado Adalclever Lopes, que aqui se encontra e é autor do projeto de lei, junto
com a Comissão de Assuntos Municipais, nosso presidente deputado Paulo Lamac,
os  deputados  Pompílio  Canavez,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Dilzon  Melo  e  todos  os
deputados que têm inserção e uma presença constante na nossa região do Sul de
Minas. Trata-se da audiência pública de um projeto de lei que tramita nesta Casa
sobre a região metropolitana do Sul de Minas, uma ação importante, articulada na
política  com  todos  os  deputados  que  têm  intervenção,  mas,  sobretudo,  com  os
prefeitos da nossa região, em especial o nosso prefeito Agnaldo Perugini, da cidade
de Pouso Alegre.

Pouso Alegre vive um momento diferenciado. Nos últimos seis anos, principalmente
nos anos dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, em especial os
últimos cinco anos e meio à frente da Prefeitura de Pouso Alegre, o nosso prefeito,
empreendedor,  guerreiro,  determinado,  Agnaldo  Perugini,  vem  promovendo  um
desenvolvimento histórico para Pouso Alegre e para a região do Sul de Minas. Refiro-
me aos investimentos na infraestrutura e na área da educação, com o câmpus do
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instituto federal que estamos inaugurando esta semana em Pouso Alegre, um ato da
presidenta Dilma. Já estão em funcionamento em Pouso Alegre tanto o câmpus como
a sede do Instituto Federal Sul de Minas Gerais, que agrega todos os 150 municípios
do  Sul  e  Sudoeste  de  Minas,  que  tem  como  grande  objetivo  a  formação  e  a
qualificação técnica e profissional de jovens e adultos. Enfim, oportunidades que o
governo  federal  tem  criado  a  partir  dos  investimentos  nas  escolas  técnicas,  nos
institutos federais. Pouso Alegre tem sido a grande referência para o Sul de Minas.
Além  disso,  o  instituto  tem  como objetivo  também  pensar  o  desenvolvimento  da
nossa região.

Somado aos grandes investimentos que a Prefeitura de Pouso Alegre vem fazendo,
empresas  vem-se  alocando  ali.  Por  exemplo,  na  próxima  sexta-feira,  depois  de
amanhã,  inauguraremos  uma  grande  empresa  chinesa,  a  XCMG,  que  vem  para
Pouso Alegre com o maior investimento fora da China. É o maior investimento que
uma empresa chinesa faz fora do seu país no mundo, e está fazendo em Pouso
Alegre,  no  Sul  de  Minas,  para  atender  toda  a  América  Latina.  Uma empresa de
grandes  equipamentos,  guindastes,  caminhões,  que  com  certeza  impulsionará  o
crescimento  daquela  cidade  e  daquela  região,  aliada  ao  grande  trabalho  que  a
administração do nosso prefeito Agnaldo Perugini vem implementando nesse ritmo de
gestão à frente de Pouso Alegre.

Esse trabalho temos feito com o nosso deputado federal Odair Cunha, intervindo no
governo federal, na Empresa de Planejamento e Logística - EPL. O ex-ministro Sérgio
Passos já aprovou um projeto fundamental para o desenvolvimento da nossa região,
que é a duplicação da BR-459, estendendo-a, ligando desde a região de Ribeirão
Preto até a Dutra, fazendo um grande modal de desenvolvimento para o nosso país
de mobilidade e de transporte, para que possamos ter a ligação da região de Ribeirão
Preto, passando por Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá, fazendo o anel viário,
levando até a Dutra. Com esses investimentos, mais a construção do aeroporto de
cargas em Pouso Alegre, que queremos anunciar nos próximos dias, estamos falando
de uma região de um grande potencial de desenvolvimento para o Sul de Minas, para
Minas e para o País.

Por isso, Sr. Presidente, esse trabalho que estamos fazendo com esses deputados
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nesta  Casa,  levando  uma  audiência  pública  para  Pouso  Alegre  amanhã,  é
fundamental. Queremos pensar o desenvolvimento da nossa região a partir  de um
projeto de criação da Região Metropolitana do Sul  Minas,  em torno da cidade de
Pouso  Alegre.  Queremos  aqui  comunicar,  compartilhar  isso,  e  também  convidar
aqueles  e aquelas  da  nossa região  e  de  outras  que  têm  interesse em participar.
Receberemos nessa ocasião representantes do BNDES, que discutirão propostas de
financiamento  nessa  área  para  o  setor  público  e  privado.  Levaremos  também  a
Agência de Desenvolvimento de Ipatinga, que vai compartilhar experiências da região
metropolitana, para que, a partir  dessa iniciativa, possamos dar andamento a esse
projeto. Queremos fazer um grande trabalho paralelo ao que o prefeito Agnaldo tem
feito, de articular a nossa região, num grande trabalho de criação de uma agência de
desenvolvimento para a nossa região do Sul de Minas. Há grande expectativa de que,
com isso, independentemente das questões políticas e partidárias, possamos unir a
região  num  desenvolvimento.  Esse  trabalho  será  feito  para  alcançar  o  objetivo
central, que é o desenvolvimento da região, a partir do desenvolvimento de cada um
dos nossos municípios do Sul de Minas, olhando cada pessoa, cada cidadão. Isso
justifica as ações, os investimentos que estamos tendo em Pouso Alegre, com as
escolas  técnicas;  os  investimentos  nas  universidades  federais  da  região,  como a
Universidade  Federal  de  Itajubá,  a  Universidade  Federal  de  Alfenas;  na  área  da
saúde, a implementação do Samu. O serviço de emergência e urgência do consórcio
que estamos fazendo em Pouso Alegre, e faremos na região do Sul de Minas, que
será instalado em Varginha, é o maior consórcio do Samu no País, agregando 153
municípios, para melhorar o atendimento de emergência e urgência em toda a nossa
região.

Agrega-se a isso o trabalho fundamental que estamos fazendo em Pouso Alegre
para tornar a gestão da saúde plena nessa cidade, apesar de haver um movimento
político do governo do Estado contra esse movimento da cidade de Pouso Alegre,
não querendo a  descentralização  e  indo contra  todo movimento  que há no País,
como, por exemplo, em São Paulo: grandes e principais regiões e cidades de São
Paulo têm a saúde como uma gestão plena. Conseguimos aprovar isso na regional
de Pouso Alegre. No entanto, o movimento político do governo do Estado é para não
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deixar,  a todo momento, que isso aconteça. Mas faremos essa descentralização e
garantiremos com ela o melhor atendimento dos recursos da saúde na região do Sul
de Minas. Além da gestão plena e do Samu, garantiremos certamente o melhor e
mais qualificado atendimento na região do Sul de Minas.

Soma-se a isso a nossa preocupação na região quanto à saúde, à educação com
as  escolas  técnicas,  às  nossas  universidades,  à  infraestrutura  junto  ao  governo
federal  nessa  duplicação  da  BR-459,  às  melhorias  das  nossas  estradas,  à
infraestrutura  na  nossa  cidade  e  a  uma  questão  fundamental  para  tudo  isso:  a
geração de emprego e renda, garantindo que toda a nossa região seja beneficiada.

Só essa empresa, Sr.  Presidente, fora o volume de recursos que já disse ser o
maior investimento que a China faz no mundo, que está sendo implementada em
Pouso Alegre - aliás, tantas outras estão indo para a nossa região -, gerará em torno
de  mil  empregos  diretos  e  4  mil  empregos  indiretos.  Estamos  falando  de  5  mil
empregos numa única empresa que está sendo instalada e que certamente atenderá
toda a nossa região.

Esse debate que levamos para Pouso Alegre se soma a esse grande movimento de
um grande projeto de desenvolvimento sustentável para a nossa região do Sul de
Minas, que agrega todas as cidades. Por isso é para toda a região do Sul de Minas, e
não só para a cidade de Pouso Alegre.

Portanto, fica aqui o registro dessa audiência que acontecerá amanhã, na Câmara
Municipal de Pouso Alegre, com a presença de autoridades dos setores público e
privado e das entidades de classe para pensarmos conjuntamente.

Quero  parabenizar,  mais  uma  vez,  o  deputado  Adalclever  Lopes,  autor  desse
projeto.  Amanhã,  Adalclever,  teremos  um  grande  movimento  no  intuito  de
compartilhar os avanços que a nossa região do Sul de Minas está tendo com essas
ações  dos  governos  locais,  puxados  pelo  desenvolvimento  do  governo  de  Pouso
Alegre - nosso prefeito Agnaldo Perugini - e principalmente por uma ação articulada
com todos os atores que têm compromisso e envolvimento com a nossa região.

Nesse  sentido,  quero,  mais  uma  vez,  convidar  e  convocar  aqueles  que  nos
acompanham  pela  TV  Assembleia  para  participar  conosco  de  um  debate,  que
acontecerá na Câmara Municipal de Pouso Alegre, a partir  das 14 horas, sobre a
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Região Metropolitana do Sul de Minas, com a presença de todas as cidades da nossa
região.  Estendemos  o  convite  para  compartilhar,  nesta  oportunidade,  das
experiências que teremos ali com os empresários, os prefeitos e as associações de
classe - o deputado Dalmo também estará lá amanhã - e, além disso, compartilhar
deste momento importante que a nossa região do Sul de Minas tem conquistado por
meio de ações importantes em cada um dos setores: educação, saúde, geração de
emprego e infraestrutura. Certamente promovem esse grande desenvolvimento que a
nossa região tem conquistado. Muito obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente -  Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à 2ª
Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 3.687/2013 e 4.936/2014, por falta de pressupostos processuais, e que fez
retirar da pauta desta reunião as Indicações nºs 82 e 83/2013, 87, 91, 93 e 97 a
100/2014, apreciadas na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das

atribuições que lhe conferem os arts. 81 e 83 do Regimento Interno, considerando
haver nesta Assembleia projetos de resolução em trâmite tendo por objeto a sustação
de atos regulamentares das corporações militares estaduais, supostamente editados
com exorbitância do poder regulamentar;

considerando que, nos termos dos arts. 13, caput, 90, VII, e 93, III, da Constituição
do Estado, a administração pública deve submissão ao princípio da legalidade estrita,
devendo  a  expedição  de  atos  normativos,  quando  necessária,  se  restringir  ao
conteúdo delimitado pela lei objeto da fiel execução;
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considerando que a constatação de atos normativos editados pelo Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar impõe a aplicação do disposto no art. 62, XXX,
da Constituição do Estado;

considerando  a  necessidade  de  o  Poder  Legislativo  zelar  por  suas  funções  e
competências,  na  defesa da tripartição  dos  poderes e  do  Estado Democrático  de
Direito;

considerando  que,  em  situações  como esta,  cabe  ao  Poder  Legislativo  análise
aprofundada e a proposição de medidas saneadoras cabíveis,

DECIDE:
Art. 1º - Fica constituído grupo de trabalho para, no prazo de noventa dias, proceder

a estudo sobre eventual ocorrência de exorbitância do poder regulamentar no âmbito
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, dos seguintes atos administrativos:

I - Memorando nº 1001.1/2013 - 6ª Cia. PM Ind: recomenda que doações de sangue
sejam realizadas sempre que possível em dia de folga e desde que se certifique de
que não há compromisso funcional, como apresentações à Justiça, escalas especiais,
treinamentos etc.;

II  -  Memorando-Circular  nº  12.947.2/06-CG:  pagamento  da  indenização  para
aquisição de fardamento;

III  -  Memorando nº 3.009/08 - P/3 - 30º BPM: prevê a realização de supervisão
diária  no  comando  da  unidade,  abrangendo  tanto  a  seara  operacional  quanto  a
administrativa  em  toda  sua  área  de  responsabilidade.  E,  visando  regulamentar
situações  de  falta,  estabelece  que  todo  comandante  de  fração  destacada,  em
qualquer nível, somente poderá se ausentar da localidade com autorização expressa
do  subcomandante.  E,  no  seu  impedimento,  deverá  fazer  contato  com  o  oficial
supervisor que reportará a esse comandante;

IV - Memorando nº 001.1/26º BPM: trata de deslocamento de militares das frações
destacadas, vedando o deslocamento de militares destacados nos dias de descanso,
devendo  permanecer  em  sobreaviso  na  sede  da  fração  da  PM,  e,  caso  seja
necessário o deslocamento, deve solicitar tal medida ao comandante de pelotão, que
poderá ser permitido, desde que o referido deslocamento seja habitual e/ou no seu
dia de folga, devendo a companhia/pelotão manter rigoroso controle de telefones para
contato;
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V  -  Memorando-Circular  nº  11.720.2/09  -  EMPM:  regulamenta  e  restringe  o
afastamento de militar da localidade onde serve;

VI - Memorando nº 03/2008 - 74ª Cia PM Especial: estabelece procedimentos do
policial militar em casos de dispensa/licença-saúde;

VII - Memorando nº 01.1/2008 - 26º BPM: determina a fiscalização do cumprimento
dos pareceres de licença-saúde, dispensa-saúde e licença à gestante, levando ao
conhecimento do comandante da unidade os casos de descumprimento;

VIII  -  Memorando  nº  1.031  -  SRH -  42º  BPM:  determina  que  o  militar  que  se
encontrar impedido de assumir o serviço para o qual esteja escalado ou durante sua
execução, decorrente de atestado médico, deverá comunicar de imediato ao CPCia
ou a SOU o fato e o local onde permanecerá se restabelecendo. Caso se ausente do
local  onde  esteja  se  restabelecendo,  deverá  comunicar  por  telefone  sua  nova
localização;

IX - Memorando nº 01.05/2012 - P1/28º BPM: traz em anexo formulário que deve
ser preenchido para acompanhamento de licença médica;

X - Memorando nº 0001.1/2013 - SAS/37º BPM: considerando o carnaval no ano de
2013, estabeleceu que, homologados os atestados médicos, o militar licenciado ou
dispensado ficaria sujeito a acompanhamento quanto a sua permanência, com visitas
periódicas  à  sua  residência.  Previu  ainda  que,  no  período  citado,  a  unidade
disponibilizaria  uma enfermaria com dez leitos  para  possíveis  atendimentos e em
alguns casos poderia ser  determinado pelo  oficial  médico que o militar  licenciado
cumprisse o seu repouso no quartel;

XI - Memorando nº 2281.11/12 - 39º BPM: determina a forma de distribuição de
vagas de estacionamento no 39º BPM, considerando como critério a antiguidade e a
proporcionalidade das seções;

XII - Memorando nº 006.1/2009 - 19º BPM: proíbe que o Policial Militar peça carona
nas vias públicas;

XIII  -  Memorando  nº  3021/06  -  BM3:  prevê  a  punição  disciplinar  em  razão  de
contato, pedido, solicitações encaminhadas a autoridades externas à Policia Militar;

XIV - Memorando nº 001.2/13 - 3º BPM: estabelece que os veículos particulares,
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mesmo  que  não  sejam  utilizados  para  locomoção  até  à  corporação,  devem  ser
cadastrados e controlados, conforme modelo de planilha;

XV  -  Memorando  nº  3.004/2008:  revogou  a  Resolução  Conjunta  nº  PM/BM
3.542/2000, ao majorar o tempo mínimo de empenho mensal dos militares;

XVI - Memorando nº 004/09 - 117ª Cia. Esp. PM: determina a forma como serão
utilizadas as horas havidas em banco de horas que serão gozadas normalmente em
dias úteis, determinando também que, para utilização em finais de semana e feriados,
elas serão decrescidas em dobro. Lado outro, prevê a não admissão de que militares
estudem no período da noite. Por fim, disciplina que os militares que se encontram no
hall de entrada da companhia são responsáveis pela limpeza do local de trabalho e,
devido a falta  de  pessoal  especializado,  caberá a  eles  zelarem pela  limpeza das
áreas comuns da companhia;

XVII  -  Instrução  da  Corregedoria  Militar  nº  02:  instituiu  o  RIP  -  relatório  de
investigação preliminar - e demais atos normativos utilizados na Polícia Militar e no
Corpo de Bombeiros Militar;

XVIII - Ofício-circular nº 8692.1.2/11 - CPM: que chama a atenção para a obrigação
prevista no art. 449, VI, do Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, que visa à obrigatoriedade de os armários existentes nas dependências do
quartel permanecerem fechados e identificados.

XIX - Outros atos de natureza administrativa eventualmente apurados no decorrer
dos  trabalhos,  de  natureza  análoga  aos  apontados  neste  artigo,  que apresentem
claros indícios de ilegalidade decorrente da exorbitância do poder regulamentar.

Art. 2º - Compete ao grupo de trabalho a que se refere o art. 1º:
I  -  analisar  os  atos  referidos  no  art.  1º,  apontando  eventuais  ilegalidades

decorrentes de exorbitância no exercício do poder regulamentar;
II - emitir relatório final contendo resumo de seus trabalhos, análises empreendidas

nos termos do inciso I, conclusões e propostas de ação;
III - apresentar minutas de proposições ou de atos administrativos, se adequado em

face das conclusões e propostas constantes do relatório final;
IV - outras atividades inerentes a seu objetivo.
Art. 3º - O grupo de trabalho a que se refere o art. 1º terá a seguinte composição:
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I - deputado Sargento Rodrigues, que o coordenará;
II - quatro servidores da Assembleia Legislativa, indicados pelo secretário-geral da

Mesa;
III - dois representantes da Polícia Militar, indicados por seu comandante-geral;
IV  -  dois  representantes  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  indicados  por  seu

comandante-geral.
Art. 4º - Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.
Mesa da Assembleia, 4 de junho de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.

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

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 8.156 a 8.176 e 8.226
a 8.229/2014, da Comissão de Direitos Humanos, 8.177, 8.179 a 8.181, 8.184, 8.187
e 8.193 a 8.210/2014, da Comissão de Segurança Pública, 8.178, 8.182, 8.183, 8.185
e 8.186/2014, da Comissão de Meio Ambiente, 8.188 e 8.189/2014, da Comissão de
Cultura, 8.190 a 8.192, 8.224 e 8.225/2014, da Comissão de Assuntos Municipais,
8.211 e 8.212/2014, da Comissão de Saúde, e 8.213 a 8.223/2014, da Comissão da
Pessoa com Deficiência. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões:
de Turismo - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 27/5/2014, do Projeto de Lei

nº 5.048/2014, do deputado Bosco, e dos Requerimentos nºs 7.757 e 7.815/2014, do
deputado Ivair Nogueira, 7.830/2014, do deputado Ulysses Gomes, 7.995/2014, do
deputado Celinho do Sinttrocel, e 7.996/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

de Administração Pública - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 27/5/2014, do
Requerimento nº 7.795/2014, da deputada Luzia Ferreira;

de Transporte - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 27/5/2014, dos Projetos de
Lei  nºs  4.294/2013,  do  deputado Duilio  de Castro,  na forma do Substitutivo  nº  1,
4.562/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, com a Emenda nº 1, e 4.910/2014,
do governador do Estado, com a Emenda nº 1, e do Requerimento nº 7.957/2014, da
deputada Maria Tereza Lara;
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de  Saúde  -  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  28/5/2014,  dos
Requerimentos nºs 8.007 a 8.009/2014, da Comissão de Participação Popular;

da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  9ª  Reunião  Extraordinária,  em
28/5/2014,  dos  Requerimentos  nºs  7.991,  7.992  e  7.988/2014,  da  deputada  Liza
Prado;

de Fiscalização Financeira - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 28/5/2014,
do Projeto de Resolução nº 5.216/2014, da Comissão de Fiscalização Financeira;

de Direitos Humanos - aprovação, na 17ª Reunião Extraordinária, em 28/5/2014, do
Requerimento nº 7.813/2014, do deputado Rogério Correia;

de Defesa do Consumidor - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 28/5/2014, do
Requerimento nº 7.916/2014, da Comissão de Assuntos Municipais;

e de Segurança Pública - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 3/6/2014, dos
Requerimentos nºs 8.041, 8.042, 8.052, 8.055 e 8.056/2014, do deputado Sargento
Rodrigues,  8.043 a 8.051/2014 e 8.060 a 8.062/2014,  do deputado Cabo Júlio,  e
8.057 e 8.058/2014, 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, requerimento do deputado Jayro Lessa em que solicita
a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.726/2013 (Arquive-se o projeto.); e,
nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do
deputado Paulo Lamac e outros em que solicitam a convocação de reunião especial
para entrega do título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Murade Isaac Miguigy
Murargy, embaixador de Moçambique.

Votação de Requerimentos
O presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita

seja  encaminhado  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 as 5 horas da manhã efetuem o
embarque e o desembarque de passageiros fora dos pontos estabelecidos, a fim de
garantir  maior  segurança  aos  usuários  no  período  da  noite.  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 Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado
à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  cópia  do  projeto  executivo  relativo  às
intervenções  no  Aglomerado  Santa  Lúcia,  em  que  conste  o  detalhamento  das
remoções já feitas e daquelas que ainda deverão ser realizadas em decorrência da
implementação  do  Programa  Vila  Viva  naquela  localidade.  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
aos  Srs.  José  Geraldo  da  Rocha  Maia  e  Oliver  Oliva  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 12ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
para que entrem em negociações com o Incra-MG a fim de manter assentadas as 14
famílias no P.A. Betinho, no Distrito de Engenheiro Dolabela, Município de Bocaiuva.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  da  Funasa  pedido  de  informações  sobre  os  projetos
desenvolvidos  por  essa  instituição  relacionados  ao  abastecimento  de  água  e  de
esgotamento  sanitário  para  atender  às  necessidades  dos  municípios  mineiros,
esclarecendo os estágios desses projetos e as principais dificuldades para implantá-
los  ou  mesmo financiá-los,  incluídos  os  municípios  consorciados.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Codevasf, Superintendência de Minas Gerais, pedido
de informações sobre os projetos desenvolvidos por essa instituição relacionados ao
abastecimento de água e de esgotamento sanitário  para atender às necessidades
dos  municípios  com  os  quais  mantém  contratos  de  concessão,  esclarecendo  os
estágios desses projetos e as principais dificuldades para implantá-los. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do deputado Tiago Ulisses em que solicita que o Projeto de Lei nº
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4.703/2013 seja distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão e Votação de Indicações
O presidente - Votação, em turno único, da Indicação nº 85/2014, do nome da Sra.

Lina Kátia Mesquita de Oliveira para compor o Conselho Estadual de Educação na
Câmara  de  Ensino  Fundamental.  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.

Discussão,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  89/2014,  do  nome  da  Sra.  Keyla
Mayume Ferreira Matsumura de Melo para compor o Conselho Estadual de Educação
na Câmara de Ensino Médio. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome.
Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação,  a indicação.  As deputadas e os  deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 90/2014, do nome do Sr. Luciano de
Assis  Fagundes  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação  na  Câmara  de
Ensino Médio. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a
indicação.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  a
indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a
presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado Agostinho Patrus Filho) - (- Faz a chamada.)
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O presidente - Responderam à chamada 43 deputados. Portanto, há quórum para
votação.

Votação,  em  turno  único,  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 Executivo a
contratar operações de crédito com os bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A.,
Banco  do  Brasil  S.A.,  Caixa  Econômica  Federal  e  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social -  BNDES - para os fins que menciona e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil  Pereira -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira -
Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Tony Carlos  -  Wander
Borges.

O deputado Adalclever Lopes - Quero registrar meu voto, presidente. Voto “sim”.
O deputado Ulysses Gomes - Meu voto é “não”, Sr. Presidente.
O  presidente  -  Estão  computados.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Votou  “não”  1

deputado. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Questão de Ordem

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero pedir, mais uma vez, mais
pulso dos companheiros das Polícias Militar e Civil e do governo. Diante da presença
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de todos no Plenário, quero dizer que hoje tivemos um caso atípico, de coisa que não
acontece  em  Belo  Horizonte.  No  Bairro  Mantiqueira,  Sr.  Presidente,  na  parte  da
manhã, algumas pessoas encapuzadas, com rosto tampado, pararam um ônibus da
Saritur,  ordenaram que todos  os passageiros  descessem e,  com gasolina  de  um
galão, colocaram fogo no ônibus. Estamos antevendo que o que acontece em São
Paulo e Rio de Janeiro está-se aproximando de Belo Horizonte. Nunca tivemos esse
problema aqui, Sr. Presidente, mas estamos começando a tê-lo. Temos de tomar uma
providência agora, com pulso forte. Estamos assistindo a manifestações com meia
dúzia de pessoas. Na porta da prefeitura, nove pessoas deitaram na Afonso Pena. A
polícia não colocou as mãos nelas. Pararam todo o trânsito. Depois de 30 minutos,
eles levantaram. Quando indagados sobre o que estavam a reivindicar, disseram que
não estavam reivindicando nada, mas mostrando que podiam parar Belo Horizonte. É
brincadeira o que está acontecendo. Está faltando pulso. Nove pessoas pararam a
Avenida  Afonso Pena,  após se deitarem no asfalto.  Os carros  pararam, a  polícia
chegou, mas não puderam colocar as mãos em ninguém, não puderam retirá-los de
lá, porque os direitos humanos não o permite. A cidade para, eles levantam e dizem
que agora podem ir  embora porque já fizeram o que queriam. É brincadeira. Não
estou falando como parlamentar,  mas como belo-horizontino. Como cidadãos, não
estamos  mais  aguentando  tanta  paralisação.  Hoje,  no  Centro  Administrativo,
estiveram cento e poucas pessoas. Eles interromperam a passagem. As pessoas que
precisavam pegar avião para viajar ou trabalhar perderam seus voos, seu trabalho. E
tudo fica por isso mesmo, Sr. Presidente. Falta pulso, e acho que o governo federal já
o perdeu há muito tempo. O governo federal não tem moral para falar que greves e
manifestações podem ser realizadas, mas a cidade não pode parar. Belo Horizonte
não pode parar. Fica esse alerta, esse pedido ao governo estadual. Acima de tudo,
fica este  pedido à  presidenta  Dilma:  coloque pulso nisso  aí  porque,  do  contrário,
vamos perder o rumo neste país. Belo Horizonte começará a parar como o Rio de
Janeiro. Vagabundos e malandros estão tentando bagunçar e parar Belo Horizonte.
Obrigado, presidente.

O  presidente  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.076/2014,  do
governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
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com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido  em  1º  turno.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado
Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio  Canavez -  Sr.  Presidente,  minha palavra para encaminhar
será relacionada com o empréstimo.  Além disso,  vou reiterar  a posição do nosso
bloco.  Preocupamo-nos  com  o  endividamento  do  Estado.  O  bloco  sabe  das
necessidades, e temos a preocupação com o nível de endividamento e a capacidade
de pagamento.

Queria aproveitar  esta oportunidade para dizer  que eu e  os  deputados  Rogério
Correia e Tadeu Leite estivemos agora na Cidade Administrativa, numa reunião com a
secretária de Planejamento, Renata Vilhena, para tratar da abertura de negociações
com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE.
Depois de horas de tentativa, depois de insistirmos a manhã toda para conversar com
o governo sobre a necessidade de ele abrir negociações, finalmente conseguimos.
Gostaria de registrar a prestimosa ajuda do deputado Adalclever Lopes. Estivemos
com a secretária relatando nossa preocupação com a situação dos professores. Eles
querem reabrir  negociação quanto às reivindicações da categoria,  quanto à Lei nº
100.  Eles  não  têm  percebido  a  sensibilidade do  governo para  encaminhar  essas
questões. Tiveram, num gesto quase que de desespero, de parar a MG-10, que dá
acesso  à  Cidade  Administrativa  e  ao  aeroporto.  Depois  de  horas  de  tentativa,
conseguimos, finalmente, com a ajuda do deputado Luiz Humberto, conversar com a
secretária Renata Vilhena. Ela está com uma viagem marcada, mas conseguimos,
para a próxima quarta-feira, uma reunião com ela e com o Sind-UTE, como forma de
abrir  as  negociações.  É  claro  que  as  negociações  que  envolvem  questões  mais
ligadas à educação e à pedagogia terão de ser feitas junto à secretária Ana Lúcia
Gazzola,  que se recusa a receber  os professores.  É importante registrarmos isso
aqui.

Como deixam chegar ao ponto de os professores pararem a rodovia para conseguir
o simples direito de serem recebidos, apresentarem a pauta, que não é do sindicato,
mas  da  categoria  da  educação?  Os  professores  estão  preocupados  com  as
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consequências  do  julgamento  feito  pelo  Supremo  em  relação  à  Lei  nº  100.
Lamentamos terem de chegar ao ponto de paralisar uma rodovia importante, como é
a MG-10.  Não precisava ter  acontecido isso.  Nós,  da oposição,  temos alertado o
governo da necessidade de negociação. Se o governo tivesse simplesmente recebido
o sindicato para conversar, para abrir  negociações e estabelecer um calendário, o
sindicato talvez não precisasse declarar a greve da educação em assembleia. Nós só
temos a lamentar. Fui sindicalista, assim como vários companheiros da Assembleia, e
sabemos que negociar faz parte da tarefa de governar.

Abrir a negociação e conversar com os sindicatos faz parte da missão de governar.
Então, lamentamos ter chegado ao extremo de ter que parar a categoria e fechar a

rodovia para simplesmente negociar. Mas, graças a Deus, conseguimos, e a MG-010
já está liberada; todos já estão podendo passar por ela, em uma demonstração de
sensibilidade do sindicato, da Beatriz e de toda a diretoria e coordenação do Sind-
UTE.

Sr.  Presidente,  esperamos  que,  na  quarta-feira,  quando  finalmente  receber  o
sindicato,  a  secretária  estabeleça  com  seriedade,  como  lhe  é  próprio,  uma
negociação que aponte o caminho para resolver as graves situações da educação.
Era isso, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Presidente, mais um projeto do governo de pedido de

empréstimo; aliás, é só isso o que o governo do Estado consegue fazer: endividar
Minas Gerais, que é o 2º estado mais endividado do País. Sua dívida já chega a
quase R$100.000.000.000,00, e seu produto interno bruto cresce menos que o do
Brasil, que cresceu 2,3% no ano passado, enquanto o de Minas cresceu 0,5%. Os
dados  de  Minas  são  negativos  em  relação  ao  País,  puxam  para  baixo  o  PIB,
enquanto o nosso estado apenas se endivida. Como não programou ter uma política
de  desenvolvimento  regional  que  valorizasse  o  setor  agrícola,  em  especial  a
agricultura familiar, que crescesse regionalmente levando em conta as primazias de
cada  setor,  Minas  Gerais  pediu  dinheiro  emprestado,  e,  com  base  no  chamado
choque de gestão, Aécio Neves quebrou Minas.

Hoje, o Brasil sabe que essa cerca neoliberal que existe em Minas Gerais é uma
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cerca elétrica e dá choque, o chamado choque de gestão. Essa cerca neoliberal não
acompanha  o  ritmo  de  desenvolvimento  do  País,  pelo  contrário,  o  ritmo  de
desenvolvimento de Minas Gerais é o mesmo dos países neoliberais na Europa que
têm déficit de crescimento e recessão econômica. Aqui ainda se aposta no modelo
neoliberal,  e não no modelo de desenvolvimento econômico. Minas só não é pior
porque os ventos nacionais sopram aqui também apesar da cerca elétrica neoliberal.

Os projetos que não são neoliberais não penetram em Minas Gerais com a força
que deveriam. O Pronatec, por exemplo, foi substituído pelo "Arrebentando o Ensino
Médio", um programa de mentirinha que coloca um 6o horário nas escolas, mas que
não ensina nenhuma profissão a nenhum estudante do Estado, diferentemente do
Pronatec. O governo poderia fazer, seriamente, com o governo federal, um acordo
para  estabelecer  os  parâmetros  da  educação  profissionalizante  em  Minas,  assim
como fizeram outros governos, como a Bahia, o Rio Grande do Sul, o Paraná e até
outros governos tucanos.

Entretanto, aqui os nossos tucanos são mais neoliberais que os outros. Nada que é
bom e social  pode soprar.  Aqui  em Minas,  o governo quer que as obras venham
sempre por meio da parceria público-privada, e esse privado é para os amigos do rei,
ou do senador. Se não for assim, não pode haver obras. A BR-381 tem que vir com
projeto,  dinheiro,  enfim,  o  pacote  completo  do  governo  federal,  senão  não  anda.
Quanto  ao  metrô,  o  governo  do  Estado  nem  sequer  fez  o  projeto,  assim  como
aconteceu com o do Anel Rodoviário, porque não é PPP, não é para os amigos do rei,
ou do senador.

Então, em Minas, as questões sociais e de infraestrutura não evoluem. Tudo aqui
anda mais devagar. É o choque de gestão neoliberal, é a cerca neoliberal. E tome
empréstimo!  Agora  são  mais  R$50.000.000,00.  Já  é  empréstimo  para  pagar
empréstimo.  É pegar  o  dinheiro  do  almoço para  pagar  a  janta;  é  uma confusão.
Ninguém entende a que horas é o almoço e a que horas é o jantar. Assim é o governo
tucano em Minas. O Aécio quebrou Minas e toma empréstimo para que o próximo
governo o pague. E tome retirada do dinheiro da saúde e da educação! Rapa o tacho!
Retira dinheiro do Iplemg, do Ipsemg, do Funpemg e de todo lugar. Rapa o tacho! E
os outros Poderes - Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa -
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não se manifestam. Aqui não há mais Montesquieu. A separação dos três Poderes
fica cada vez mais longe. Em Minas, vale o lema dos mosqueteiros: “Um por todos, e
todos por um. Viva o rei! Viva o senador!”. É assim que o Estado vai funcionando. E já
se vão mais R$50.000.000,00 para o povo e o próximo governo pagarem. Essa é a
Minas do senador, essa é a verdade que a imprensa não publica. Os outros órgãos
tampam  os  olhos,  ficam  cegos,  não  enxergam  nada  do  que  está  sendo  feito.  É
preciso dar um basta nisso. Em outubro, se Deus quiser, daremos fim ao processo de
endividamento e de quebradeira no Estado de Minas Gerais.

Presidente, votamos contrariamente a mais esse empréstimo, porque os motivos
não são nobres, a não ser gastar dinheiro em véspera de eleição. Obrigado.

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

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil  Pereira -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira -
Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Wander Borges.

- Registram “não”:
Adalclever Lopes - André Quintão - Elismar Prado - Maria Tereza Lara - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.
O deputado Romel Anízio - Voto “sim”, presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  35  deputados.  Votaram  “não”  8

deputados, totalizando 43 votos. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
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de Lei nº 5.076/2014 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.
Prosseguimento  da  votação,  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. 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.  A
presidência vai renovar a votação do projeto, salvo emenda.  Em votação, o projeto,
salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca
Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Wander Borges.

O deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Carlos Henrique - Meu voto é “sim”, presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 46 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares  -
Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred
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Costa  -  Gil  Pereira  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Hélio  Gomes  -  Hely
Tarqüínio - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider
Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
4.552/2013 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Redação.

Votação,  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.  A presidência  verifica,  de
plano,  que  não  há  quórum  especial  para  votação  de  proposta  de  emenda  à
Constituição, mas que há para votação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 248/2011, do deputado Elismar Prado,
que  acrescenta  dispositivos  à  Lei  nº  14.133,  de  21/12/2001,  que  dispõe  sobre  a
política  estadual  de  medicamentos.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação 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 2, que apresenta, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente. Qual projeto estamos

votando?
O presidente - Projeto de Lei nº 248/2011, do deputado Elismar Prado.
A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antonio Lerin -

Arlen Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -
Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar
Prado -  Fabiano Tolentino -  Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -  Gustavo
Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -
Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O deputado Mário Henrique Caixa - Sr. Presidente, o painel não registrou meu voto.
Eu voto “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,
fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto
de Lei nº 248/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.851/2013, do deputado Zé Maia, que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Capinópolis o trecho que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de
Transporte e de Fiscalização Financeira opinam 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.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antonio Lerin -
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Arlen Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antonio Lerin -

Arlen Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gil  Pereira  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique
Caixa -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -
Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses
Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
3.851/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.220/2013, do deputado Zé Maia, que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Coromandel o trecho que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As
Comissões de Transporte e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da Comissão de Justiça.  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 Substitutivo
nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares
- Celinho do Sinttrocel - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo
Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor
Xavier  -  Leonardo Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique -  Luzia  Ferreira  -  Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca
Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Wander Borges.

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto

contrário.  Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.220/2013 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação,  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 concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Emendado
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Cultura, que opina pela aprovação do
Substitutivo nº 2, apresentado em Plenário, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Cultura. Vem à Mesa requerimento do deputado Duilio de Castro em
que  solicita  a  inversão  da  preferência  na  votação  do  projeto,  de  modo  que  o
Substitutivo nº 2 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.)  Aprovado.  A presidência vai  submeter a matéria a votação pelo processo
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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”:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira  -  Rogério
Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto “sim”,
porque o painel não mostrou.

O deputado Tadeu Martins Leite - Meu voto é “sim”, presidente.
O deputado Pompílio Canavez - Voto “sim”. Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,
fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto
de Lei nº 4.568/2013 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Cultura.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.873/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  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
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares
- Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Fabiano Tolentino - Fred
Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira -
Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.873/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, 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. Vem à Mesa requerimento do deputado
Gustavo Valadares em que solicita a inversão da preferência na votação, de modo
que  o  projeto  seja apreciado  em primeiro  lugar.  Em votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.)  Aprovado.  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”:
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Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -  Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider
Moreira -  Neilando Pimenta  -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -
Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges.

- Registra “branco”:
Rogério Correia.
O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Houve  1  voto  em  branco.  Está

aprovado o projeto. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.995/2014 na forma
original. À Comissão de Fiscalização Financeira.

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 de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda
nº 1. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o deputado Rogério
Correia.

O deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicitei  a  palavra  para  discutir  o
projeto, mas não vou utilizar o prazo regimental de uma hora. Não vou utilizar todo
esse tempo porque temos a expectativa de votação de projetos importantes na pauta,
inclusive o do Judiciário de Minas Gerais. Então, levando-se isso em consideração,
vou fazer uma discussão bastante rápida do projeto de suplementação orçamentária
do Tribunal de Contas.

Mas me preocupa, Sr. Presidente, que não tivemos a atenção em relação a dois
outros projetos que estão na pauta para serem votados antes do projeto do Tribunal
de  Justiça.  São  projetos  dos  quais  ainda  não  fizemos  a  discussão  e  que  dizem
respeito à aprovação das contas do governo do Estado nos exercícios de 2010 e
2011.
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Então, presidente, faria um apelo para que esses dois projetos de aprovação ou
rejeição das contas do governador, nos exercícios de 2010 e 2011, fossem remetidos
para o final da pauta ou tivessem adiadas as suas apreciações e discussões.

Para nós, do Bloco Minas sem Censura, não há a menor hipótese de votar esses
dois projetos antes de debatê-los profundamente em Plenário. Os Projetos nºs 2.914
e 4.288 dispõem sobre as contas do governador em 2010 e 2011. Temos ressalvas e
votaremos contrariamente à aprovação dessas contas. Evidentemente, gasta-se um
tempo para se fazer uma discussão, e esses dois projetos estão antes da votação do
projeto do Tribunal de Justiça.

Solicito  ao  presidente  que  a  assessoria  elabore  requerimento  para  adiar  a
discussão  desses  dois  projetos.  Se  eles  entrarem  em  discussão,  aprovação  ou
rejeição antes do projeto do Tribunal de Justiça, não teremos condições de votá-lo
hoje. E não fizemos requerimento adiando essa votação para o final. A solução que
vejo seria adiar a discussão dos dois projetos para que pudéssemos debatê-los e
discuti-los.  Deputados  e  deputadas,  esse  caso  não  é  nenhuma ação  protelatória
deste  deputado  ou do Bloco  Minas  sem  Censura,  nem nenhuma obstrução.  Não
acordamos aprovar as contas aqui postas de 2010 e 2011. Repito, temos posição
contrária à aprovação dessas contas. Uma delas diz respeito ao exercício de 2010.
Nesse  exercício,  o  governo  do  Estado  não  aplicou  os  mínimos  da  saúde  e  da
educação. Isso está expresso no relatório técnico do Tribunal de Contas. Mesmo se
denunciando que não houve observação do preceito constitucional que diz respeito
ao índice mínimo de 12% na saúde e 25% na educação, mesmo assim, politicamente,
o Tribunal de Contas, em vez de rejeitar as contas, aprovou-as, fazendo observação
referente à não aplicação do mínimo constitucional.

O mais interessante é que depois disso foi proposto estabelecer-se um termo de
ajustamento de gestão - TAG - que remetesse para os anos seguintes, até 2015, o
cumprimento  da  Constituição  brasileira.  É  algo  esdrúxulo  um  TAG  feito  entre  o
governo e o Tribunal de Contas em que a Constituição passa a não ter validade, a
não ser em um determinado ano, quando o governo acaba. Que Tribunal de Contas
temos  em Minas Gerais? Já  foi  chamado “tribunal  de  faz de  conta”  e  agora é  o
Tribunal de Contas tucano. É o chamado TCécio, já não é mais o Tribunal de Contas
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do Estado. É o Tribunal de Contas do senador Aécio Neves. É o TCécio. Mas, em vez
de  o  TCécio  dizer  que  a  conta  do  governador  estava  impugnada  porque  estava
devendo saúde e educação, eles dizem que o índice não foi respeitado, mas não é
preciso respeitar, apenas o próximo governador, em 2015, terá de respeitar.

Imaginem se isso pode ser chamado de Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.  O  Tribunal  de  Contas  está  desmoralizado.  Sr.  Presidente,  são  as  contas
referentes a dois anos: 2010 e 2011.

Chamo atenção da presidência da Mesa e dos deputados. Os dois projetos estão
na frente do projeto do Tribunal de Justiça. Deputado Adalclever Lopes, V. Exa. que
defende a rápida aprovação do projeto do Tribunal de Justiça, estou esclarecendo
que as contas do governador referentes a 2010 e 2011 estão antes da do Tribunal de
Justiça. Não foi feita inversão de pauta. A única solução que temos é remeter os dois
projetos em discussão para que não sejam apreciados hoje.

A solução que temos é que a discussão desses dois projetos seja adiada. Caso isso
não ocorra, não posso abrir mão de discutir por 1 hora cada um dos projetos que
estão aprovando as contas do governador. Até porque seria desmoralizante para esta
Casa, e mais ainda para a oposição, ter de aprovar contas do governador do Estado
que implicam a inobservância dos preceitos constitucionais de saúde e educação. De
forma alguma eu votaria em silêncio contas desse tipo. A Assembleia Legislativa pode
até aprová-las, porque aqui se aprova tudo que vem do governo - esta Casa, como o
Tribunal de Contas, também está toda dominada -, mas não deixarei de discutir esse
projeto por 1 hora. Até para mostrar os dados, para mostrar o que está fazendo falta
na educação e na saúde.

A educação  está  em  greve.  Para  irmos  à  Cidade  Administrativa,  tivemos  de  ir
voando, em função da manifestação que se fazia na MG-010. O deputado Alencar da
Silveira Jr. está dizendo que fui de helicóptero, e é verdade. Fomos mesmo, já que
não  tinha  como  ir  por  terra,  deputado  Carlos  Henrique,  porque  os  professores
cercaram a MG-010 em uma manifestação para abrir negociações com o governo.
Imaginem!  Isso  foi  só  para  o  governo  determinar  uma  data  para  receber  os
professores.  Companheiros  do Serjusmig,  a MG-010 ficou  fechada por  mais de 5
horas porque os professores queriam ser recebidos, ou melhor, queriam que fosse
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marcada uma data para serem recebidos pelo governo. Tiveram que fechar a MG-
010, por 5h30min, para o governo marcar uma data para recebê-los, caso encerrem a
greve. Assim, eu e mais dois  deputados tivemos de ir  à Cidade Administrativa de
helicóptero,  pois  não  tínhamos  como  ir  de  outra  forma  para  conversar  com  a
secretária Renata Vilhena. Estou repetindo isso porque já me ameaçaram de colocar
no Facebook e no Twitter que eu fui de helicóptero. Fui mesmo. Não tinha jeito de ir
de carro, porque a MG-010 estava fechada, e eu precisava negociar. Mas, como aqui
é o certo que paga o pato, quero deixar claro que fomos, sim, de helicóptero, para
negociar a greve, para negociar uma saída para essa questão. Quero deixar isso bem
claro para depois não haver diz que diz e fofoca. Então fomos até lá dessa maneira.
Aproveito  para  dizer  que não  aceito  chantagens  ou  ameças  de  ninguém,  porque
minha vida é limpa. Minha vida é limpinha; não tenho nenhum problema. Portanto não
preciso aceitar chantagem de ninguém. O que faço é sempre de forma aberta. O que
faço é sempre porque posso fazer, porque é possível fazer e, na minha perspectiva, é
moralmente correto e também é correto do ponto de vista político. Se não for assim,
não  faço.  Posso  errar,  até  porque  errar  é  humano.  Mas  faço  com a  consciência
tranquila e limpa.

Então  fomos  lá  para  destravar  a  MG-010,  que  estava  fechada  por  5h30min.  E
fizemos bem: os professores destravaram a MG-010, e as pessoas já estão podendo
ir e vir do aeroporto. Indo até lá, cumprimos a nossa tarefa. Mas olhem o absurdo:
uma rodovia  ficou  parada  por  5h30min  para  o  governo  dizer  que vai  receber  os
professores. Aí os professores liberaram a pista. Precisava disso? Por que o governo
não  falou  que  iria  recebê-los?  Os  professores  teriam  saído  de  lá,  e  pronto;  não
demoraria nem um minuto. Se eu fosse governador, certamente não haveria esse
problema de se fechar a MG-010 por falta de conversa, por não se querer negociar.
Isso não seria problema. Mas esse problema nós resolvemos.

Por outro lado, como eu disse, não podemos aprovar as contas de 2010 e 2011
sem mostrar à sociedade que a razão dessa greve, desse trastorno que a sociedade
teve hoje e de outros que já teve anteriormente, com a greve de 110 ou 112 dias, foi o
recurso  orçamentário  que  o  governo  deixou  de  investir,  mas  que  era  obrigatório
segundo a Constituição. Isso leva a um salário mais baixo, a escolas abarrotadas, a
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problemas na formação dos alunos e a uma série de problemas que deterioram o
índice de compreensão e de aprendizagem dos nossos alunos. Fui professor na rede
pública por 10 anos e sei o que é isso. Então, para mim, deixar que falte verba na
educação,  abaixo  do  índice  constitucional,  é  crime.  Sinceramente,  não  aplicar  o
índice constitucional na educação é um crime dos mais graves. E o governo de Minas
não aplica esse índice desde 2003. Aí é preciso cobrar do Tribunal de Contas: como
esse tribunal pode aprovar as contas de um governo sabendo que ele não aplica na
educação  o  mínimo  estabelecido  na  Constituição?  A  dívida  acumulada  é  de
R$8.000.000.000,00.

A mesma coisa, Sandra, você que é do Serjusmig, acontece na saúde. Desde 2003,
não  se  aplica  o  índice  de  12%  constitucional.  Acumulou-se  uma  dívida  de
R$8.000.000.000,00 com a saúde.  A saúde está em greve.  Visitem um hospital  e
verão que esse recurso faz falta.  Afinal,  R$8.000.000.000,00 não são R$0,08, são
R$8.000.000.000,00, e dão para equipar muitos hospitais, para melhorar o salário de
muitas  enfermeiras,  dão  para  contratar  muitos  médicos,  para  diminuir  muito  o
sofrimento do povo na saúde pública.

Também neste ponto está lá a não observação do preceito constitucional de 12%. E
não é a respeito da Emenda no 29,  não,  que foi  regulamentada agora,  mas é a
respeito da inclusão de recursos da Copasa como se fossem recurso orçamentário do
governo. Isso já é proibido desde o início. Então não é problema da regulamentação
da Emenda nº 29; é um dívida de R$8.000.000.000,00 com a educação e uma dívida
de  R$8.000.000.000,00  com  a  saúde.  São  R$16.000.000.000,00,  e  o  governo
pegando  empréstimo...  E  toma empréstimo,  e  mais  empréstimo.  E  é  o  segundo
estado  mais  endividado  do  Brasil.  São  R$100.000.000.000,00  de  dívida.
Percentualmente, em nível de arrecadação, é o Estado que mais deve. O primeiro é
São Paulo,  mas São Paulo tem uma arrecadação muito maior que Minas Gerais.
Então,  per capita, Minas Gerais é o Estado mais endividado do Brasil. Não paga a
saúde e a educação, que já são uma dívida grande. Se computarmos essa dívida,
que  já  são  R$16.000.000.000,00,  com  mais  R$100.000.000.000,00,  são
R$116.000.000.000,00.

Há a dívida da Lei nº 100, que vai ter de ser paga em algum momento. A dívida do
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Estado está na estratosfera. É um estado endividado, quebrado. Esse é o caos em
que se encontra o Estado de Minas Gerais.

O senador Aécio Neves, com o choque de gestão neoliberal, quebrou Minas. E tem
a cara de pau de ir a um programa de televisão e dizer que aqui temos a melhor
educação do Brasil. Onde? Entre em uma escola do ensino médio e verá que existe
um programa que se chama Arrebentando o Ensino Médio. Eles falam Reinventando
o Ensino Médio, mas é Arrebentando o Ensino Médio. Existe um 6o horário,  que,
segundo eles, irá formar as pessoas. Então, coloca-se o aluno dentro da escola com
mais um horário e acredita-se que ele vai sair formado técnico de alguma coisa, vai
sair como mão de obra qualificada. Tudo isso para não fazer o Pronatec, porque o
governo de Minas não quer trazer os bons programas do governo federal para fazer
discurso de que é a Dilma que não traz o programa. É o governo do Estado que não
os traz, como não traz o metrô. Não faz o projeto do metrô para o metrô não chegar e
dizer que a culpa é da Dilma. Mas onde está o projeto? Entregaram uma porcaria lá;
o Ministério da Cidade viu o projeto e disse que não é projeto de metrô, voltaram com
ele - foi há 15 dias, 1 mês, que eles apresentaram o projeto do metrô. Não havia
projeto, deputado Vanderlei Miranda. Por isso eles pedem empréstimo, e nós não
entendemos: vem dinheiro e o metrô não sai. Não adianta mandar dinheiro; não há
projeto.

O Anel Rodoviário também não tem projeto, deputado Vanderlei Miranda. O projeto
devia  ser  feito  pelo  governo  do  Estado,  pelo  DER,  mas  ele  não  fez.  Agora  eu
descobri.  Sabem por  que o  governo do Estado não faz projeto? Porque ele quer
parceria público-privada. Ele quer trazer para cá os privados, os amigos do rei, para
fazerem a obra e depois ficarem com ele, cobrarem pedágio, enriquecerem. Então,
preferem  não  fazer  na  expectativa  de  um  dia  voltar  a  ser  governo  e  aí  colocar
novamente os amigos para fazer os projetos na parceria público-privada. É assim que
funciona.

A BR-381 só saiu porque a Dilma mandou fazer o projeto - “Vocês não fazem o
projeto, deixem-me fazer”. Aí a Dilma fez o projeto, o dinheiro, a obra, licitou tudo. A
qualquer hora a Dilma vai ter de, aqui, rebocar também, construir. A qualquer hora ela
vai ter de dirigir a máquina lá, porque, se depender do governo do Estado, não sai
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nada. Tudo é a Dilma. Quem cuida de Minas é a Dilma. Sabemos disso. Quem cuida
dos pobres, quem cuida de Minas é a Dilma. Aqui em Minas funciona dessa forma.

Estamos,  portanto,  aqui,  com  esse  dilema  que  apresentei.  Nós  vamos  votar  o
projeto do Tribunal de Justiça, mas não dá para votar as contas do governador de
galope,  que estão na frente.  Eu pediria  aos deputados que pudéssemos ter  uma
forma de adiar a discussão dos dois projetos e votar o do Tribunal de Justiça.

Em relação ao projeto que ora  discuto,  ele  autoriza  crédito  suplementar  para o
Tribunal de Contas. Olhem, eu voto isso com pesar.

O  Tribunal  de  Contas  não  está  merecendo  de  nós  nenhuma  suplementação
orçamentária.  Vou  ser  claro:  do  jeito  que  está  o  Tribunal  de  Contas,  para  que
suplementação orçamentária? Para proteger o governo? Acabei de falar do Tribunal
de Contas. E o TAG? É a coisa mais esdrúxula que já vi. Hoje de manhã eu falei, e os
desembargadores estão aqui e podem me escutar. Isso cairá no Tribunal de Justiça, e
tenho certeza de que ele dará bomba no TAG, porque são desembargadores sérios,
que observarão os termos da lei. Ele é tão anacrônico, deputada Maria Tereza Lara...
nunca vi coisa tão esquisita.

A Constituição diz:  25% para  a educação,  12% para a saúde.  Aí  o Tribunal  de
Contas  fala  que  sabe  disso,  que  não  está  sendo  respeitado,  mas  não  precisará
respeitar a Constituição nem neste ano, nem no outro, nem no outro. Só em 2015. E
isso irá parar no Tribunal de Justiça.

Estou dizendo aqui, desembargador, que sei que o Tribunal de Justiça olhará isso e
falará: nunca vi coisa tão engraçada. E dará pau no TAG. Aí o governo terá de repor o
dinheiro. Só que não será mais o Prof. Anastasia, que fez isso, nem o senador Aécio
Neves.  Será outro governador  que terá  de  pagar  pelo  TAG que foi  assinado e é
inconstitucional,  porque ele  não pode valer  mais  que a  Constituição.  Estou certo,
Sandra? Um TAG pode valer mais que a Constituição? Nem aqui nem na China. Em
lugar algum do Brasil. Então o Tribunal de Justiça, quando pegar isso lá, certamente
considerará inconstitucional.

Aliás, já há uma ação popular minha, e eu queria agradecer ao Tribunal de Justiça
porque um juiz analisou e falou que não cabia ação popular. E foi para o Tribunal de
Justiça, que disse que cabia ação popular, e mandou voltar para o juiz, para ele julgar
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o TAG. Tenho a expectativa de que o juiz julgue de acordo com a lei. Já disse que
pode ser ação popular, agora julgará o mérito. Quando ele vir o TAG, falará que TAG
não vale mais que a Constituição, e espero que dê bomba. Caso o juiz não faça isso,
vou recorrer ao Tribunal de Justiça, e tenho certeza de que o Tribunal de Justiça não
escapulirá a algo tão inconstitucional.

Chamo atenção para isso porque o governo faz de maldade, de má-fé. Ele sabe
que é inconstitucional, principalmente sendo o Prof. Anastasia, um constitucionalista.
Ele sabe que isso não pode, mas prorroga, como fez com a Lei nº 100. Ele joga para
frente,  aí  o prejuízo cai  no outro.  É de má-fé.  O Sind-UTE já pediu ao Ministério
Público Federal,  no caso da Lei nº 100; e, no caso do TAG, vou pedir  que sejam
punidos também como improbidade administrativa  e que não tenham direito  a  se
candidatar pelo prazo legal todos aqueles que, agindo de má-fé, fazem leis e TAGs
jogando  para  frente  o  problema,  porque  isso  também  é  crime.  É  improbidade
administrativa, e dá prejuízo. Prejuízo econômico e, neste caso, prejuízo social. É
isso que está sendo feito por meio desse TAG.

Então, como aprovar crédito suplementar para o Tribunal de Contas? Para ele fazer
TAG para o governador? Para aprovar as contas do governador, sabendo que elas
estão erradas? Para que serve esse Tribunal de Contas? Para fazer politicagem com
prefeito? Prefeito que é do lado do governo, do PSDB, tem as contas aprovadas;
prefeito do lado de lá, ou muda ou fica. É assim. O Tribunal de Contas virou tribunal
político,  tribunal  de faz de conta. Virou um TCécio. Não é Tribunal  de Contas do
Estado, é Tribunal de Contas do Aécio. Funciona ao redor do senador. O senador
manda no Tribunal de Contas.

É isso o que acontece. Quase todos os conselheiros foram deputados aqui. Pior:
foram líderes do governo. Eles escolhem a dedo. É aquele bem fiel, que não escapole
em nada, que vai para o Tribunal de Contas. Se qualquer deputado aqui quiser ir para
o Tribunal de Contas, bajule bastante o governo, mostre que lhe é fiel. O mais fiel ao
governo é o escolhido para o Tribunal de Contas. Funciona assim. Então, temos um
tribunal de faz de conta, que agora está pedindo crédito suplementar. É um absurdo.

Faço aqui um parêntese quanto à data-base do Serjusmig. Estamos para aprovar o
projeto  do  Tribunal  de  Justiça,  e  tentaremos  aprovar  agora  o  projeto  de  lei...  O
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Serjusmig está dizendo que caiu da pauta do tribunal. Mas tínhamos feito um acordo
para entrar na pauta.  Ou seja, vota-se um projeto aqui,  mas não é votado o que
interessa aos servidores. Vamos ver se isso é corrigido, presidente. O projeto que
interessa aos desembargadores vai, o que interessa aos servidores não. Aí é difícil.

Retornarei ao tema “Tribunal de Contas” para dizer o motivo da minha indignação
em votar a suplementação orçamentária desse tribunal. Trata-se do Mineirão. Foi feita
uma auditoria nesse estádio, como está lá no Tribunal de Contas. Estou discutindo o
projeto, deputado. Estou falando sobre o Tribunal de Contas do Estado,  que está
investigando o Mineirão. A auditoria descobriu que, no Mineirão, havia alguns erros
básicos. Primeiramente o projeto de engenharia e arquitetura não foi licitado. Ganhou
o escritório do Gustavo Penna por quase R$20.000.000,00, sem licitação.

Abro parêntese para falar  sobre o preço de quase R$20.000.000,00, ou melhor,
R$18.000.000,00  ou  R$19.000.000,00.  Esse  preço  alto  é  quase  o  dobro  do  que
cobrou o escritório do Niemeyer para fazer o projeto de engenharia e arquitetura da
Cidade  Administrativa.  Repito:  o  projeto  de  Gustavo  Penna,  que  é  a  reforma do
Mineirão, é o dobro do projeto de engenharia e arquitetura da Cidade Administrativa
de Oscar Niemeyer.

Então,  não licitou  e  custou  caríssimo.  Esse projeto  sequer,  Caixa,  foi  usado no
Mineirão.  O  projeto  usado  em  engenharia  e  arquitetura  foi  um  outro  muito  mais
barato. A empresa Minas Arena, que ganhou a licitação, fez a obra usando o projeto
barato, e não esse. Então, ela já entrou na licitação sabendo que não ia usar o projeto
caro.  Por  isso ofereceu um processo menor  e ganhou a licitação.  A Minas Arena
ganhou na trambicagem a licitação do Mineirão em cima de um projeto diferente do
projeto original do Gustavo Penna e fez, portanto, uma obra muito mais barata. Esse
é um ponto. O Ministério Público Federal já entrou com uma ação contra isso.

Outro ponto é que foi feita uma auditoria para as obras. O que foi descoberto sobre
isso? Descobriu-se que as obras estavam superfaturadas - aliás, deixe-me tomar uma
água, porque esse assunto é importante - na auditoria final do Tribunal de Contas.
Houve pagamento de obras que não foram feitas e jogo de planilha. Com isso, o
Mineirão ficou muito mais caro do que o preço original. Esse foi o segundo ponto. Já
há também ação do Ministério Público contra a feitura do Mineirão.
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O terceiro ponto é que a Minas Arena passou a ter  lucro de qualquer forma. O
Cruzeiro está jogando no Mineirão, e os seus torcedores têm de pagar caríssimo. Não
são todos que podem ir ao Mineirão. O Cruzeiro não tem o lucro que poderia ter,
porque precisa cobrar caro, e uma grande parte fica com a Minas Arena. Quer dizer, o
lucro dele  é muito menor  porque tem de pagar  parte  do lucro à Minas  Arena.  O
Atlético nem está jogando no Mineirão para não dar esse lucro a eles, mas sim no
Independência - é claro que tem prejuízo também. O Mineirão é outro tipo de estádio.
Poderíamos estar jogando lá, mas o dinheiro é curto, e o Atlético tem de jogar no
Independência.

O que o governo garantiu no contrato? Pasmem, senhores e senhoras, que, mesmo
não tendo lucro no Mineirão, o Estado paga para a Minas Arena. Já viram isso? No
ano passado, retirou-se do dinheiro do Estado, do povo mineiro, R$44.000.000,00
para pagar  a Minas Arena.  Sabem de onde veio  esse dinheiro? Dos  royalties do
minério, da chamada Cfem, que deveria priorizar a conservação do meio ambiente, a
educação e a saúde. Só que não. Retirou-se o dinheiro da Cfem para se pagar o
lucro da Minas Arena.

Portanto, há esses três problemas no Mineirão. Está lá, na gaveta dos conselheiros
do Tribunal de Contas, o relatório que nunca é votado. Isso tudo é o relatório técnico.
Para que vamos suplementar verba para o Tribunal de Contas se sequer o que já
aprovou do Mineirão joga para frente?

O último ponto sobre o qual queria falar é que realmente não há condições de o
Tribunal de Contas se transformar num tribunal de fazer política partidária. O Tribunal
de Contas está se transformando nisso.

Ele é um elemento que desestabiliza, ou não, os prefeitos; isso ocorre de acordo
com os partidos. Ainda vou trazer provas disso aqui. Os prefeitos não gostam que se
anuncie o nome deles, mas há um caso que o André Quintão já expôs aqui, o qual
vou repetir. É o caso da Kaká, de Araçuaí. A Kaká, Nossa Senhora, coitada, é uma
santa. Ela não tem nada de errado na prefeitura, o que houve foram erros técnicos na
conta dela. A Kaká sofreu e está inelegível até hoje. Não se prova absolutamente
nada contra ela. Entretanto, para um governo que deve R$8.000.000.000,00 para a
saúde e R$8.000.000.000,00 para a educação, aí é perdão. Aos amigos, tudo; aos
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adversários, nada. A Kaká está inelegível até hoje, foi uma prefeita excelente, todo
mundo a adora. É uma pessoa honesta, trabalhadora, não adquiriu nada que não
fosse lícito, por meio do seu salário. Kaká é uma pessoa pela qual todo mundo põe a
mão no fogo no Vale do Jequitinhonha. Está inelegível, por perseguição do Tribunal
de  Contas.  E  assim  há  vários  prefeitos.  Então  o  Tribunal  de  Contas  virou  um
instrumento aecista, um instrumento tucano. É o Tribunal de Contas tucano, que está
aqui  pedindo  suplementação  orçamentária.  É  com  muita  tristeza  que  vejo  essa
suplementação orçamentária.

Solicito  aos  deputados  da  Comissão  de  Administração  Pública  que  pautem  o
Projeto de Lei nº 5.133, do Serjusmig, que trata da data-base dos servidores. Ela já
estava acordada, fez parte do acordo de greve que fizemos lá atrás. Que ele possa
ser incluído na pauta hoje e ser votado na Comissão de Administração Pública.

Presidente,  eram  essas  as  minhas  palavras.  Falei  mais  do  que  gostaria.
Certamente não vou usar o meu tempo de 1 hora, para que possamos aprofundar a
discussão sobre os demais projetos. Muito obrigado, deputado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Arlen Santiago.
O deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

gostaríamos de discutir o Projeto de Lei n° 5.078/2014, que autoriza a abertura de
crédito suplementar ao Orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais. Realmente, Srs. Deputados, é um projeto que tem de ser
analisado  com  muita  atenção  e  cuidado  para  se  fazer  a  avaliação  do  papel  do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É um papel extremamente relevante,
um tribunal que tem realmente se modernizado e prestado inestimáveis serviços a
toda Minas Gerais. O Tribunal de Contas está se preparando para monitorar, até por
via de satélite,  as  obras que serão realizadas pelas  prefeituras. Essas prefeituras
estão extremamente sucateadas, porque a divisão do bolo tributário se tornou leonina
em prol do governo federal, que fica com quase 70% dos recursos e não tem de ficar
cuidando de nada, pode se afastar de obrigações que não são dele. Aqui em Minas
Gerais, por exemplo, quando Aécio entrou como governador, havia 5 mil vagas em
penitenciárias.

Hoje são 60 mil  vagas. Se cada uma dessas pessoas custasse R$2.500,00 por
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mês, daria mais de R$150.000.000,00 por mês e quase R$2.000.000.000,00 por ano.
Desses presos, 75% são federais, e não há um presídio federal em Minas Gerais.

O governo federal não tem obrigação de cuidar da segurança pública.  A Polícia
Rodoviária Federal está extremamente sucateada, com um efetivo que não dá conta
de  fiscalizar  nossas  estradas,  quanto  mais  nossas  fronteiras.  E  vemos  absurdos
como esse acontecerem aqui. Quem tem de falar sobre todas essas coisas realmente
tem de ser o nosso governo estadual e as prefeituras.

Há  poucos  instantes,  conversava  com  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  que  me
confidenciou que os municípios onde atua têm recebido muita ajuda do governo do
Estado, principalmente em saneamento básico. O governo do Estado disponibiliza
uma servidora da Sedru para levar aos municípios da base dele e de todos vocês os
recursos  que  consegue,  atendendo  um  pouquinho  os  prefeitos  e  substituindo,
deputado Agostinho Patrus, os deputados leais ao governo ou os da oposição, e votar
as  coisas  que  interessam  a  Minas  Gerais  de  um  projeto  extremamente  bem
elaborado,  o  projeto  que  Aécio  desenhou  para  Minas.  Então,  deputado  Rômulo,
estamos substituindo o nosso governo.

Daqui a pouco não será preciso o deputado informar ao governo que a cidade tal
precisa de um poço artesiano, de um recurso para construir um projeto de resíduos
sólidos ou de um banheiro feito em parceria com o governo federal. Como alguns
funcionários já fazem isso, os deputados não precisam ter esse tipo de trabalho. Os
próprios funcionários vão até lá, assinam o convênio e resolvem os problemas. E nós
ficamos aqui,  olhando,  em berço esplêndido,  como o deputado Rômulo,  que está
sentado  naquela  cadeira  por  300  dias  por  ano,  defendendo  um  projeto  em  que
acredita, muitas vezes sendo apunhalado pelas costas por próprios companheiros.

Ficamos impressionados com o fato de não tomarem atitude. Temos certeza de que
amanhã irão requentar um novo evento, ferindo a lei eleitoral, pois funcionários da
Sedru terão de ir lá fingir que assinarão um novo convênio para atender os municípios
onde  o  deputado  Carlos  Pimenta  será  votado.  E  são  convênios  que  já  foram
assinados.  Ficamos  meio  preocupados,  sem  saber  como  fica  essa  coordenação
política do governo do Estado que têm alguns companheiros. Realmente os vemos
tomar todo tipo de torpedeamento, insulto e absurdo. É uma situação complicada, e
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ficamos sem saber para quê a Assembleia Legislativa existe. É só o Executivo se
organizar,  mandar  um  funcionário  que  talvez  depois  saia  para  ser  candidato  a
deputado para fazer esse tipo de trabalho, que, aliás, não seria dele. Mas o nosso
governo acaba deixando que fiquem agindo impunemente. Já vimos alguns revelarem
essas situações, mas os ouvidos são moucos,  e os  abafadores, importantes  para
verem esse tipo de coisa.

Então, o Tribunal de Contas é muito importante para que possamos realmente ver
isso. Estou vendo o deputado Gustavo Corrêa, que não precisará mais ir a Almenara,
ir  às suas bases, porque um funcionário da Sedru já pode ir  lá resolver todos os
problemas para atender o deputado Gustavo Corrêa e ele não precisará se ausentar
de Belo Horizonte para conversar com as pessoas que acreditam nele.

Vamos  votar  favoravelmente  a  esse  projeto  do  Tribunal  de  Contas,  porque  a
fiscalização adequada é extremamente importante para o bom andamento do serviço
público. Temos um governo, que começou com Aécio, passou por Anastasia e agora
está  com  Alberto  Pinto  Coelho,  que  realmente  faz  uma  mudança  muito  grande,
principalmente nas regiões mais carentes de Minas Gerais.  Era o que tínhamos a
dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado Tiago Ulisses) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 43 deputados. Portanto, há quórum para

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

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen
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Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -  Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -
Pompílio  Canavez -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sebastião
Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

- Registra “branco”:
Rogério Correia.
O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Houve  1  voto  em  branco.  Está

aprovado o projeto. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Alencar da Silveira Jr. - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Fred Costa - Gil Pereira - Luiz Henrique.
- Registram “não”:
Adalclever Lopes -  Agostinho Patrus Filho - Bonifácio Mourão -  Cássio Soares -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa -  Hélio
Gomes -  Hely Tarqüínio -  Ivair  Nogueira - João Vítor  Xavier - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca
Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis  -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

- Registra “branco”:
Rogério Correia.
O presidente - Votaram “sim” 10 deputados. Votaram “não” 30 deputados. Houve 1

voto em branco, totalizando 41 votos. Está rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto,
aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº  5.078/2014  na  forma  original.  À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.206/2014, do governador do Estado,
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que  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. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -
Pompílio  Canavez -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o
Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº
5.206/2014 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.914/2012, da Comissão
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de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado de Minas
Gerais referentes ao exercício de 2010. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela  aprovação  do  projeto  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1.  Vem  à  Mesa
requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  o  adiamento  da
discussão do Projeto de Resolução nº 2.914/2012. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.288/2013, da Comissão
de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado de Minas
Gerais referentes ao exercício de 2011. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela  aprovação  do  projeto  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1.  Vem  à  Mesa
requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  o  adiamento  da
discussão do Projeto de Resolução nº 4.288/2013. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.209/2014, da Comissão
de Fiscalização Financeira,  que ratifica  os  Convênios  nºs  38  a  44,  de  31/3/2014,
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 - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio
Gomes -  Hely Tarqüínio -  Ivair  Nogueira - João Vítor  Xavier - Leonardo Moreira -
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Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira  -  Maria  Tereza Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu -  Pinduca
Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -
Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.217/2014, da Comissão
de Fiscalização Financeira, que ratifica os Convênios ICMS nºs 45, 46, 47, 49 e 50,
de 22/4/2014, 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 - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio
Gomes -  Hely Tarqüínio -  Ivair  Nogueira - João Vítor  Xavier - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira  -  Maria  Tereza Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu -  Pinduca
Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.



609
____________________________________________________________________________

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  51/2013,  do
procurador-geral  de  justiça,  que  revoga  o  parágrafo  único  do  art.  183  da  Lei
Complementar  nº  34,  de  12/9/1994.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração  Pública  opina  pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de  conformidade  com  o  art.  260,  inciso  I,  c/c  os  arts.  192  e  263,  inciso  I,  do
Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. A presidência lembra ao Plenário que o projeto será aprovado se
obtiver, no mínimo, 39 votos favoráveis. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca
Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -
Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Ulysses Gomes - Meu voto é “sim”, presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Administração Pública.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2014, do Tribunal de

Justiça,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  59,  de  18/1/2001,  que  contém  a
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça
conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
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forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 9, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a  discussão.  Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez  em  que
solicita a votação destacada do art. 45 do Substitutivo nº 2. A presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 263, inciso I, do Regimento
Interno. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaque.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel
Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado  o  Substitutivo  nº  2,  salvo  emendas  e  destaque.  Com  a  aprovação  do
Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e as Emendas nºs 1 a 9.
Votação do art. 45 do Substitutivo nº 2. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Presidente,  serei  breve.  Vou  externar  o
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posicionamento que tenho em relação a isso e o de vários deputados da bancada do
PT. Vamos votar contrariamente a este artigo que destacamos, mas queria, neste
momento, chamar a atenção da Assembleia Legislativa especialmente para o projeto
da data-base dos servidores da Justiça.

Refiro-me ao Projeto de Lei nº 5.133/2014. Esse projeto foi negociado durante o
período da greve dos  servidores  da  Justiça  e  encaminhado  pelo  Serjusmig,  pelo
Sindojus e pelo Sinjus. Foi uma greve inédita em Minas Gerais, que mostrou a força
dos servidores da Justiça; para o Estado de Minas Gerais, mostrou os problemas que
os servidores enfrentam. Esses servidores são muitas vezes injustiçados, como se
recebessem  salários  maiores  do  que  deviam  ou  maiores  do  que  os  demais
trabalhadores. Ficou claro que são salários muito inferiores àquilo que merecem e
àquilo que pode ser pago a eles em Minas Gerais. Portanto, foi uma greve muito bem
organizada, com uma adesão muito grande. Nessa greve, nesse movimento, fizemos
uma  negociação.  Estive  presente,  bem  como  o  deputado  Durval  Ângelo  e  as
Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça.

No acordo que fizemos para a greve terminar, ficou estabelecido que a data-base
seria instituída. Então, trata-se de um acordo. Assim não é possível prosperar esse
projeto que agora foi votado sem o cumprimento do acordo. Votamos favoravelmente
ao projeto, em nosso entendimento retirando o que consideramos excesso. Estamos
agindo, fundamentalmente, de forma a não obstruir a votação do projeto, que aqui já
foi votado, mas na expectativa de que seja cumprido com os servidores da Justiça o
acordo feito durante o período da greve.

Há ainda - e falo especialmente dos servidores da Justiça - dois projetos de lei que
não foram aqui votados e que dizem respeito às contas do governador. Já expus os
motivos pelos quais discordamos dos projetos relativos às contas do governador. Até
para que esses projetos tenham algum encaminhamento nesta Casa, o projeto dos
servidores  da  Justiça  tem de andar  antes  de  qualquer  projeto  de  aprovação  das
contas  do  governador.  Esse  é  um  compromisso  que  queremos  fazer  com  os
servidores da Justiça.

Por considerarmos que há excessos no projeto apresentado, neste caso eu e o PT,
majoritariamente, votaremos contrariamente a esse artigo do projeto. Muito obrigado.
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O presidente - Em votação, o art. 45 do Substitutivo nº 2.
- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -
Cássio  Soares  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Elismar  Prado  -  Fabiano
Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gil  Pereira  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Hélio
Gomes -  Hely Tarqüínio -  Ivair  Nogueira - João Vítor  Xavier - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta
- Pinduca Ferreira -  Romel Anízio - Rômulo Viegas -  Rosângela Reis  -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé
Maia.

- Registram “não”:
André Quintão - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Tony

Carlos - Ulysses Gomes.
O deputado Tony Carlos - Presidente, faço a correção do meu voto. Voto “sim”.
O deputado Wander Borges - Sr. Presidente, meu voto também é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 44 deputados. Votaram “não” 5

deputados. Está aprovado o art. 45 do Substitutivo nº 2. Está, portanto, aprovado, em
1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 59/2014 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.112/2011, do deputado Cássio
Soares,  que  institui  o  “Dia  do  DeMolay”.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  do  Trabalho  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.
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- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo
Ribeiro Silva -  Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira
-  Neilando  Pimenta  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.

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

Discussão, em 2º 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  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita 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 - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi

- Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio
Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.
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O presidente -  Deputado Alencar da Silveira Jr.,  já  está na hora de aprender  o
procedimento de votação. Por favor.

O deputado Alencar  da  Silveira Jr.  -  Digo a V.  Exa.  que não quis  regularizar  a
situação  do  painel,  pois  ele  não  está  funcionando.  Acionamos,  mas  não  está
funcionando. Meu voto é “sim”, presidente.

O deputado Arlen Santiago - Deputado Dinis Pinheiro, meu voto é “sim”, mas não foi
computado pela mesa.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.905/2012 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.795/2013, do deputado Paulo Lamac,
que  acrescenta  dispositivos  à  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.795/2013

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo de que trata o art. 1° do Substitutivo
nº 1:

“§ … - O relatório de que trata o § 1° deste artigo será encaminhado ao Poder
Legislativo e, na forma de regulamento, ao órgão competente do Poder Executivo.”.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2014.
Rômulo Viegas
O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Rômulo
Viegas, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento
Interno, será submetida a votação independentemente de parecer. 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
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deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo
nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Cássio Soares -  Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo
Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira - Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira -  Neilando
Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

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

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca
Ferreira - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

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
3.795/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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
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especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita 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 - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão -  Bosco -  Carlos Mosconi -  Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio
Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gil  Pereira -
Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.996/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.
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- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão -  Bosco -  Carlos Mosconi -  Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio
Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Elismar  Prado  -  Gil  Pereira  -  Gustavo  Corrêa  -
Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira -
Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião
Costa -  Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -  Ulysses Gomes -  Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

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

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  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. - André Quintão - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino -  Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  -  Hélio  Gomes -  Hely
Tarqüínio -  Ivair  Nogueira -  Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé
Maia.
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O deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Wander Borges - Voto “sim”, presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.475/2013 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo
Ribeiro Silva -  Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira -
Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -
Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses
- Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Tony Carlos - Voto “sim”, presidente.
O deputado Alencar da Silveira Jr. - Meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Discussão, em 2º 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
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providências.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  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 André Quintão.

O deputado André Quintão* - Sr.  Presidente, abri  mão da discussão do projeto.
Teríamos 1 hora para discuti-lo, mas, como ficamos hoje acompanhado o conjunto
das  votações,  creio  que  o  prazo  de  encaminhamento  me permite  fazer  algumas
considerações.

Esse é um projeto que pretende garantir operação de crédito a ser celebrada entre
a Copasa e uma agência oficial  alemã, deputado Ulysses Gomes, com o objetivo,
entre  outros,  de  atualização  tecnológica  do  sistema  de  tratamento  de  esgoto  e
aproveitamento energético do biogás.

Pois  bem,  estamos  aqui  tratando  de  um  projeto  de  atualização  tecnológica  da
Companhia  de  Saneamento  do  Estado  de Minas  Gerais.  Agora,  a  subsidiária  da
Copasa, que atende ao semiárido mineiro, Copanor, não atende a comunidades com
menos de 200 habitantes para disponibilidade de água, água para consumo humano.
Na  Copanor,  90%  dos  seus  servidores  ganham  menos  que  R$750,00.  O  vale-
alimentação do servidor da Copasa, conquistado na luta sindical de Belo Horizonte, é
maior do que o salário, deputada Maria Tereza Lara, de 90% dos trabalhadores da
Copanor.  Realizamos  aqui,  em virtude da greve dos servidores da Copanor,  uma
audiência pública. Os servidores da Copanor disseram que têm de pagar do próprio
bolso alguns serviços de manutenção que realizam.

Quando  se  vai  fazer  alguma compra  em  nome da  Copanor,  o  pessoal  diz:  “À
Copanor não, vendemos para você” - que ganha salário mínimo da Copanor -, “mas
para  a  Copanor  não”.  Vejam  bem,  o  semiárido  mineiro,  que  tem  uma  questão
humanitária de acesso à água para consumo humano, tem uma subsidiária com um
pessoal muito empenhado, mas 90% dele recebe praticamente menos que o salário
mínimo, menos de R$750,00. Isso onde a concessionária está sucateada, e não há
integração dos vários órgãos do Estado que tratam dos recursos hídricos naquela
região.

São muitas as reclamações. Desafio aqui alguém a me mostrar o desempenho dos
contratos-programas da Copanor com os municípios. Como anda a execução das
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obras  pela  Copanor  nos  municípios  e  nas  localidades  atendidos  por  ela.  Então
aprovaremos  aqui  30  milhões  de  euros  para  atualização  tecnológica,  quando  a
subsidiária  da  Copasa  que  trabalha  no  semiárido  mineiro  nem  sequer  consegue
disponibilizar água para consumo humano. O deputado Luiz Henrique conhece bem,
só não tem talvez a mesma liberdade que um deputado de oposição pode ter; mas,
se  tivesse,  certamente  endossaria  aqui  essas  críticas.  As  pessoas  que  estão
assistindo à TV Assembleia podem imaginar que deve ser uma localidade ou outra.
Não, estamos falando em sedes de municípios que têm menos de 5 mil habitantes.
Sede de município com menos de 5 mil habitantes com problema de acesso à água,
deputado Cássio. Essa é uma situação absolutamente inaceitável.

Poderíamos até obstruir, tirar o quórum, porque me parece que a base do governo
hoje  não  está  tão  mobilizada.  A base  do  governo  deve  ter  muita  solenidade  no
Estado, então quem fica aqui são os deputados que de fato têm compromisso até
com o governo. Parece que há uma parte da base do governo, mas isso não cabe à
oposição.  A oposição  está  aqui  para  votar  contra,  para  fazer  a  defesa  das  suas
bandeiras.  Até  abri  mão  de  discutir  1  hora,  porque  provavelmente,  se  fôssemos
discutir aqui por 1 hora, o quórum não seria atingido, e não queremos atrapalhar o
trabalho que talvez a Copasa faça com esse recurso. Mas, sinceramente, aprovar um
recurso  para  atualização  tecnológica.  Por  que  não  aprovam  um  recurso  para
capitalizar a Copanor para que os funcionários da Copanor possam trabalhar com
dignidade?  Nem condição  de  trabalho,  deputada  Maria  Tereza Lara;  condição  de
segurança  do  trabalho,  de  deslocamento.  Por  que  não  há  um  aporte  maior  de
recursos do Estado para a Copanor? Por  que as localidades com menos de 200
habitantes não são atendidas?

Fico me perguntando... Quando o ex-presidente Lula lançou o programa Luz para
Todos, foi um programa universal. Bastava a família estar no campo e não ter acesso
à energia  elétrica,  que ela  seria atendida.  Era  cadastrada e  recebia  o  programa.
Agora  imaginem  a  Copanor,  e  eu  repito,  ao  arrepio  da  lei.  Aqui,  na  Assembleia,
quando houve a votação, não havia restrição de atuação da Copanor em localidades
com menos de 200 habitantes. Não havia isso na lei, como não há. Lembro-me de
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uma vez em que o deputado Gustavo Valadares disse que não estava na lei, e eu
disse que renunciava ao mandato se estivesse na lei.

Aí, pegaram a lei e viram que não tinha nada de não atender. Os deputados aqui
não seriam tão insensíveis a ponto de votarem a criação de uma concessionária que
não atendesse a localidades com menos de 200 habitantes.

Hoje, se você visitar o site, a página da Copanor, verá: “A Copanor, concessionária
da Copasa, tem a missão de atender às localidades de 200 a 5 mil habitantes”. Um
dia perguntei  ao pessoal  da Copanor:  “Espera aí.  E aquela pessoa que mora na
localidade com menos de 200 habitantes? Quem vai atendê-la?”. Até hoje a pergunta
continua no ar. Ninguém ainda me deu uma resposta. Eu e o deputado Luiz Henrique
visitamos localidades em 2011, e, até hoje, não houve resposta. O ex-governador
Anastasia autorizou atender a essas comunidades. Eu e o deputado Luiz Henrique
fomos comunicados.  Se voltarmos agora,  garanto que nem metade tem o serviço
implantado. O que explica isso? Um Estado que se gaba de ter o choque de gestão,
uma gestão eficiente, e até hoje aquelas comunidades visitadas não têm água para
beber,  ainda ficam dependendo  de  caminhão-pipa,  no  século  XXI.  Sabemos que,
pelas  estradas  e  pela  situação,  às  vezes,  por  causa do solo  e  de  localização,  o
caminhão-pipa não chega. Então, queria chamar a atenção dos deputados para esse
projeto.  Parece  que  temos  uma  instituição  do  primeiro  mundo  para  um  tipo  de
atuação, mas, para o nosso semiárido, os Vales do Mucuri,  do Jequitinhonha e o
Norte de Minas -  regiões mais  sofridas -,  não há um investimento  necessário  do
Estado.

Portanto, sinto-me aqui na obrigação, mais uma vez, de fazer essa crítica à atuação
do governo na questão dos recursos hídricos do semiárido. Além disso, quero dizer
que eu estaria aqui defendendo esse projeto, se fosse pôr 30 milhões de euros na
Copanor, a fim de matar a sede do irmão do Jequitinhonha, do Norte e do Mucuri, que
não tem água nem para beber.

* - 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. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo
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processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  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. - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Neider
Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges - Zé
Maia.

- Registram “não”:
Adalclever Lopes - André Quintão - Elismar Prado - Maria Tereza Lara - Pompílio

Canavez - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
O presidente - Votaram “sim” 34 deputados. Votaram “não” 7 deputados, totalizando

41 votos. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  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.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
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O  presidente  -  Votaram  apenas  31  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para
votação. A presidência a torna sem efeito.

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, do Projeto de Lei nº 325/2011, uma vez que permaneceu em ordem do
dia por seis reuniões.

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

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 2/6/2014

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -
Palavras da Sra. Aracy da Silva Lêdo - Palavras do Sr. Alysson Vinicius da Silva Pinto
- Palavras do Deputado Federal Eduardo Barbosa - Apresentação Musical - Palavras
do Deputado Duarte Bechir - Palavras da Deputada Liza Prado - Entrega de Placas -
Palavras da  Sra.  Tânia Maria  Lessa Athayde Sampaio -  Palavras do Sr.  Eduardo
Gonçalves - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fred Costa -
Gustavo Corrêa - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Paulo Lamac - Sebastião Costa
- Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.
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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 a Apae pelos 60 anos de sua
criação no Brasil.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. João Bosco, diretor

financeiro da Federação das Apaes de Minas Gerais, representando o presidente, Sr.
Sérgio  Sampaio;  as  Exmas.  Sras.  Aracy da  Silva  Lêdo,  presidente  da  Federação
Nacional  das  Apaes,  e  Sílvia  Helena,  secretária  municipal  adjunta  de  Direitos  da
Cidadania, representando o prefeito municipal de Belo Horizonte, Sr. Marcio Lacerda;
os Exmos. Srs. Márcio Reinaldo, prefeito municipal de Sete Lagoas, e os Exmos. Srs
deputados federais Eduardo Barbosa e Welinton Prado; a Exma. Sra. Judith Monteiro,
presidente  da  Apae  de  Belo  Horizonte;  os  Exmos.  Srs.  Eduardo  Gonçalves,
presidente da Apae de São Lourenço, Alysson Vinicius da Silva Pinto, presidente da
Apae de Florestal, e Washington Luiz Almeida, presidente da Federação das Apaes
do Espírito Santo; a Exma. Sra. Tânia Maria Lessa Athayde Sampaio, interventora da
Apae do Rio de Janeiro; o Exmo. Sr. João Marques Athaíde Sampaio, aluno da Apae
do Rio de Janeiro; os Exmos. Srs. deputados Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro
Silva, Bosco, e Duarte Bechir, este coautor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; e a Exma. Sra. deputada Liza Prado.

Registro de Presença
O locutor  - Gostaríamos de registrar  a presença,  em Plenário,  dos Exmos. Srs.

prefeitos Geraldo Magela de Santana, de Piedade dos Gerais,  Ricardo Veloso, de
Bocaiuva, e João de Melo Silva, de Cruzeiro da Fortaleza; e da Exma. Sra. Valéria
dos Santos, prefeita de Juatuba. Registramos também a presença dos Exmos. Srs.
vereadores Alcides Longo de Barros,  da  Câmara Municipal  de  Sete Lagoas, Édio
Gonçalves,  da Câmara Municipal  de  Itaúna,  Gil  Máximo,  vice-presidente  da Casa
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Legislativa de Itaúna, Pastor Mario e Chico do Cavalete, da Câmara Municipal de
Aiuruoca,  Amilton,  da  Câmara  Municipal  de  Lima  Duarte;  Sílvio  Azevedo,  vice-
presidente da Câmara Municipal de Medina, e Maurício Oliveira Júnior, presidente da
Câmara Municipal de Manhuaçu. Estão presentes nesta solenidade, ainda, o Exmo.
Sr.  Anderson  Marques  Martins  Gomes  Pereira,  vice-presidente  da  Comissão  de
Assuntos  Penitenciários  da  OAB,  e  as  Exmas.  Sras.  Elaine  Salles  da  Costa,  do
Núcleo de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Belo Horizonte, Maria
Cristina  Abreu,  da  Coordenadoria  de  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  da
Prefeitura de Belo Horizonte, e Ana Lúcia de Oliveira, da Coordenadoria Especial de
Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência.

Registramos  também  as  mensagens  enviadas  pelos  Exmos.  Srs.  Carlos  André
Mariani Bittencourt, procurador-geral de Justiça do Estado, e senador Aécio Neves,
por  meio  das  quais  lamentam  ausência  em  razão  de  compromissos  agendados
previamente, cumprimentam a Apae e os deputados Duarte Bechir e Dinis Pinheiro,
coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem.

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

Exibição de Vídeo
O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  para  assistir  à  exibição  de  um  vídeo

institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Sra. Aracy da Silva Lêdo
Exmo. Sr. Presidente Deputado Dinis Pinheiro, demais autoridades já nominadas,

nossos  parceiros  do  movimento,  nosso  ex-presidente,  conselheiros,  diretores,
presidentes de Apaes e demais autoridades que se fazem presentes aqui, boa tarde a
todos. Boa tarde especial aos nossos alunos que também se encontram neste ato,
porque é uma data muito importante, pelo registro dos 60 anos da Apae. Agradeço o
convite  para  participar  deste  evento  comemorativo  dos  60  anos  do  movimento
apaeano no Brasil e parabenizo a iniciativa desta Casa.

“Nada sobre nós sem nós!” Essa é a frase que caracteriza a atuação do nosso
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movimento em todas as instâncias, seja na Apae, hoje presente em 2.125 municípios,
seja  nas  federações  estaduais,  que  hoje  estão  em  23  estados  ou  na  federação
nacional.  Queremos  ser  ouvidos  como  entidade  que  conhece  de  perto  as  reais
necessidades das pessoas com deficiência, queremos ser ouvidos como pais que
buscam  o  desenvolvimento  de  seus  filhos,  queremos  ser  ouvidos  como  amigos
daqueles que possuem alguma deficiência, para que essas pessoas tenham, como
qualquer outra pessoa, a sua dignidade respeitada. Onde o assunto for pessoa com
deficiência intelectual ou múltipla, o movimento se fará presente.

É preciso que se diga que a Federação Nacional das Apaes é absolutamente a
favor  da  inclusão  da  pessoa com  deficiência,  não  somente  nas  escolas  da  rede
regular, mas no sistema de saúde, no mercado de trabalho, na vida social, na igreja,
nos  clubes,  nos  shoppings,  em qualquer  lugar  no  qual  a  pessoa com deficiência
queira  ou  precise  estar.  Mas  a  federação  nacional  luta  pelo  reconhecimento  da
existência da escola na educação especial mantida pelas Apaes, que se consagrou
como um local de referência e excelência na prestação de serviços, onde as famílias
entregam seus filhos ou entes queridos aos cuidados dos profissionais do movimento
apaeano. Há casos em que as pessoas com deficiência intelectual são encaminhadas
para a rede regular  de ensino e dela retornam por opção dos pais,  que puderam
atestar com seus próprios olhos o rendimento do seu filho e que a escola especial
propicia melhores resultados no seu desenvolvimento.

Atendemos  aos  casos  mais  complexos  de  deficiência,  pessoas  que  sequer
possuem o conhecimento de si e do mundo a sua volta e que tanto necessitam de
cuidados e atenção. Fazemos isso por meio de uma equipe dotada de formações e
especializações  diversas.  Não  queremos  números,  não  queremos  fazer  parte  de
estatísticas.  Como  movimento  de  defesa  de  direitos,  queremos  cidadãos
verdadeiramente incluídos na vida em sociedade.

Este é um ano festivo, um ano de comemorações, e muito nos honra estarmos aqui
para contar uma história de conquistas e realizações das Apaes. Trata-se de uma
história  que  definiu  um  caminho  para  as  pessoas  com  deficiência  intelectual  e
múltipla,  iniciando-se  por  iniciativa  de  pais,  por  uma  mãe  de  uma  jovem  com
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síndrome de Down, que resolveu liderar a criação da primeira Apae no Brasil, em
1954, na cidade do Rio de Janeiro.

Neste ano de 2014, estamos comemorando 60 anos de uma ideia que não nasceu
em  vão e  multiplicou-se  por  2.125 Apaes,  com atendimento  especializado  a  uma
população estimada em 250 mil pessoas, desde que nascem até a idade adulta. O
trabalho que desenvolvemos em cada uma das unidades não se restringe à pessoa
com deficiência, pois envolve os outros membros da família, especialmente os pais,
que recebem apoio, orientação e encaminhamentos, conforme suas necessidades,
para melhor desempenharem seu papel junto aos filhos. Os serviços oferecidos são
organizados  com  foco  na  atenção  integral  e  integrada,  articulando  os  diversos
campos de saberes no sentido de otimizarem respostas que sinalizam a eficiência
das ações desenvolvidas com respostas mais promissoras, de forma que os efeitos
da  deficiência  sejam  neutralizados.  Da  mesma  forma,  potencializando  e
empoderando as pessoas com deficiência intelectual e múltipla para o enfrentamento
às  adversidades,  conforme  orientam  as  políticas  públicas  de  educação  especial,
saúde, assistência social, trabalho e acessibilidade.

A grande  rede  apaeana,  inspirada  nos  princípios  da  inclusão  social,  defende e
orienta  ações  e  projetos  comprometidos  com  a  qualidade  de  vida,  autonomia,
independência pessoal e social,  a fim de evitar  que as pessoas atendidas sofram
retrocesso e voltem a um passado de exclusão que as deixou por longos anos na
invisibilidade, sem a possibilidade de usufruir os bens sociais.  Mantém, ainda, em
benefício  da  população  atendida,  o  Programa  Nacional  de  Autogestão  e
Autodefensoria, pelo qual a população atendida nas Apaes é preparada para atuar
em defesa dos seus direitos e pela concretização dos deveres dos cidadãos.

Para finalizar, lembramos: Apae no Brasil - 60 anos -, uma história que se constitui
pautada na seguinte missão: “Promover e articular ações de defesa dos direitos das
pessoas com deficiência e representar o movimento perante os organismos nacionais
e internacionais para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas Apaes, na
perspectiva da inclusão social de seus usuários”. A Federação Nacional das Apaes
agradece esta oportunidade, porque este é o reconhecimento da nossa história, da
história  que foi  construída com bastante dificuldade.  Hoje abrimos as portas  para



628
____________________________________________________________________________

receber esta homenagem no Brasil inteiro, pelo reconhecimento do trabalho realizado
por todos aqueles dirigentes que nos antecederam.

Dessa forma, destaco a presença do Dr. Eduardo Barbosa, nosso ex-presidente,
que, na sua terceira gestão, continua firme e segurando o movimento das Apaes, e
demais presidentes e gestores. Realmente é uma honra trabalhar numa instituição
como a Apae.  Hoje em dia, com uma dignidade muito maior do que aqueles  que
começaram um dia a nossa história, estamos na rua e sairemos tantas vezes quantas
forem necessárias na defesa do direito da pessoa com deficiência. Para nós, é uma
honra receber esta homenagem em nome de todo o movimento. A todos, um grande
abraço e um muito obrigado.

O locutor - Com a palavra, para o seu pronunciamento, o Sr. Alysson Vinicius da
Silva Pinto, presidente da Apae de Florestal.

O deputado federal Eduardo Barbosa - Para nós, o Alysson representa aqui todos
os presidentes das Apaes mineiras. Além disso, tem um significado muito grande,
porque é uma pessoa com deficiência intelectual, que, pela primeira vez, assume a
presidência de uma entidade como a nossa. Então, para nós, o Alysson é oriundo de
um trabalho e um resultado positivo de como a Apae se tornou fundamental na vida
dele, tornando-o um cidadão pleno e, aliás, hoje até numa posição de comando de
uma das nossas Apaes, da Apae de Florestal.

Palavras do Sr. Alysson Vinicius da Silva Pinto
Como disse o Dr.  Eduardo, já é o segundo mandato. Houve duas chapas, e fui

eleito. Na época, foi até votado 1 a 1 porque o outro candidato pensou que não havia
sido válido. No entanto, fui eleito, de fato, e, graças a Deus, correu tudo bem. Quero
cumprimentar o Dr. Eduardo, a Sra. Aracy, presidente da Federação das Apaes, e
todas  as  outras  autoridades  presentes  na  Mesa.  Não  citarei  um  por  um.  Muito
obrigado a todos pelo apoio que estão nos dando.

É  uma  oportunidade  estarmos  aqui  hoje,  este  é  um  grande  debate  sobre  as
necessidades da pessoa com deficiência. De fato, a Apae precisa de reformas, fiação,
prédios,  precisa  crescer.  Entretanto,  não se  pode pensar  só  nesse aspecto,  mas
também na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Cada presidente tem de ver
a qualidade de vida que estamos dando à pessoa com deficiência em sua casa. Por
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exemplo, se ele mora na roça, se tem condições de rodar com uma cadeira de rodas
naquele espaço, dentro de sua casa. Ele tem como se locomover dentro de sua casa
ou fica em cima de um sofá ou uma cama? O espaço dele é fechado? São coisas
básicas a que qualquer cidadão têm direito.

Esta Casa de deputados abre as portas para refletirmos não apenas sobre a nossa
necessidade,  a parte física que uma Apae precisa no seu dia a dia de luta, mas
também sobre os sócios dos quais precisamos, o apoio da prefeitura, da câmara de
vereadores e dos deputados. Se hoje tenho um emprego, se sou funcionário público,
foi por causa da lei criada na época em que o Dr. Eduardo entrou, a lei do mercado
de trabalho.  Já estou  com 15 anos de prefeitura e  tenho mais  o  tempo em que
trabalhei em uma padaria, totalizando 19 anos de carteira assinada. Foi por causa
dessa lei, dessa oportunidade, que estamos no mercado de trabalho. O sofrimento, o
impacto em um novo serviço, com um ser desigual, faz toda a diferença. Se todo o
mundo fosse igual, ninguém precisaria fazer algo. Quando a gente é diferente, faz
criações diferentes, um e outro vão encaixando uma coisa na outra. É isso que faz a
grande diferença. Não resolve os deputados abrirem este espaço para falarmos se o
coração deles e o coração das pessoas não aceitarem a pessoa com deficiência. Só
este espaço não vale nada para nós. Não queremos só o espaço físico, queremos ser
respeitados, ouvidos, trocar ideias, participar, ter um momento de fala, de voz.

Assim  vivemos  nossas  dificuldades.  Quando  vou  a  um  banco,  entro  na  fila  de
pessoas  com  deficiência.  Isso  é  muito  raro,  porque  todo  o  mundo  me  olha  e
certamente pensa: “Esse rapaz é perfeito”. O prejulgamento começa daí. Quero tirar
carteira de carro, mas é a maior dificuldade. A lei hoje é para surdos e cadeirantes, e
eu não tenho esse direito. Vou direto ao passe livre, como fiz tempos atrás, e me
mandaram tirar  a carteira. Então não posso ter nem o passe livre para fazer meu
trabalho voluntário,  de entrega, para essa causa em que acredito tanto. Tenho 28
anos; se hoje sou um apaeano é porque o Dr. Eduardo foi o meu médico na época,
me acompanhou passo a passo e pode falar muita coisa de mim. Até hoje ele me
acompanha. Se cheguei aqui, foi pelo trabalho da Apae, do Dr. Eduardo e do governo
de  Minas.  De fato,  se  temos  hoje  nossos  professores,  é  porque  são pagos  pelo
Estado. Se a Apae fosse pagar, hoje, a 11 professores, eu estaria perdido.
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Eu estava perdido, completamente perdido, porque não ia ter condições, de forma
alguma, de pagar aos 11 professores. Realmente é uma preocupação. Não podemos
perder nunca esses professores, ainda mais porque a minha cidade é pequena, onde
o  padre  e  os  vicentinos  fazem  festa.  A cidade  onde  vivemos  tem  quase  7  mil
habitantes, e o povo já está cansado de pedir. Por isso, pedimos o apoio da câmara
para atender às nossas necessidades.

Uma  coisa  em  que  vinha  pensando  e  que  queria  ver  com  os  senhores  é  a
possibilidade de, quando fazemos a declaração de imposto de renda, pelo menos
uma parte  ser  destinada às nossas entidades,  porque,  direta  ou  indiretamente,  o
dinheiro está caindo na associação que serve ao povo. Se o dinheiro é do povo, serve
ao povo. Muito obrigado pela oportunidade. Peço a Deus que abençoe cada um de
vocês que abraça de verdade essa causa,  não como partidarismo, politicagem. A
política bonita é amar ao próximo. É essa política que temos de fazer: amar e servir. É
isso que temos de fazer.

Hoje cumpro um mandato de uma política pública, porque estou ali realmente para
servir ao próximo. Estou ali para amar, servir e entregar a minha vida a essa causa,
porque é no que acredito. Obrigado.

Palavras do Deputado Federal Eduardo Barbosa
Boa  tarde.  Estamos  chiques  hoje,  pois  ocupamos  um  espaço  da  Assembleia

Legislativa, o lugar  mais nobre desta Casa, sendo recebidos de forma tão cortês,
gentil e calorosa pelo nosso presidente Dinis Pinheiro, um parceiro de primeira hora
não só no momento da reunião solene, e ao qual agradecemos muito.

Quero dizer a todos vocês, aos nossos visitantes, à Apae do Rio de Janeiro, que
está aqui conosco trazida por esta Assembleia, que temos na Assembleia Legislativa
de  Minas  Gerais  uma  parceira  constante,  permanente.  Podemos  dizer  que
praticamente todos os deputados estaduais se fazem presentes na nossa história,
muitos trabalhando em prol das nossas instituições, nas regiões que representam.
Temos  uma  intimidade  muito  grande  com  eles,  tanto  é  que  está  entre  nós,  por
exemplo, o deputado Dalmo Ribeiro, autor da lei estadual que comemora o Dia das
Apaes do Estado de Minas Gerais.  A partir  de um debate sobre esse dia,  fomos
agregando novos parlamentares estaduais à luta das Apaes.
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Está aqui na Mesa o deputado Bechir, que hoje preside a Comissão de Educação
da Assembleia Legislativa. Ele, que também já foi prefeito, e como tal foi amigo da
nossa Apae na cidade de Campo Belo, que, aliás, já foi  sede de um dos nossos
conselhos. A partir justamente da sua ação como prefeito que ele conheceu de perto
o trabalho da instituição, a Apae de Campo Belo, uma das Apaes tradicionais do Sul
de  Minas,  que  pode  suprir  o  deputado  Duarte  Bechir  de  várias  informações  e
conhecimentos.

A deputada Liza Prado, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, agrega-se ainda mais a esse trabalho, criando nessa comissão um
espaço permanente de discussão dos problemas que afligem diretamente a pessoa
com deficiência.

Poderíamos ficar aqui a tarde toda citando nomes de outros parlamentares que se
somam a essa luta. Quero agradecer  a todos os deputados na pessoa do nosso
presidente,  porque,  de  fato,  como o  vídeo  institucional  apresentou  tão  bem,  eles
estiveram  ao  nosso  lado  na  luta  do  Congresso  Nacional.  Na  última  quinta-feira,
presidente, conseguimos encerrar esse debate. Aprovamos novamente na Câmara
dos Deputados o texto final do Plano Nacional de Educação, que nos tranquiliza por
10 anos. Em breve irá para sanção da presidenta, mas o que as Apaes queriam era
apenas sossego para trabalhar. Já tínhamos muitos problemas, e queriam criar mais
um. Agora, temos condição de permanecer firmes em nosso propósito.

Não  podemos  esquecer  que  o  governo  de  Minas  Gerais,  por  meio  dos  ex-
governadores  Aécio  e  Anastasia,  e  agora  com  o  nosso governador  Alberto  Pinto
Coelho, em nenhum momento vacilou em continuar dando apoio. No momento maior
da crise, nosso ex-governador Anastasia foi ao encontro das Apaes, em um grande
evento reunindo centenas de caravanas mineiras, e reafirmou: “No meu governo, a
Apae  não  vai  perder  nada  que  conquistou”.  Felizmente,  a  orientação  dada  pelo
governador  fez  com  que  as  secretarias  de  Educação  e  Saúde  mantivessem  as
parcerias firmadas, assim como conseguimos estabelecer políticas bem desenhadas,
definidas, escritas, que fazem com que as escolas das Apaes de Minas Gerais se
transformem com propostas que vão além do que fazíamos. Hoje, a propósito, temos
possibilidade de oferecer o Educação de Jovens e Adultos - EJA - para a pessoa com
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deficiência concluir o ensino fundamental dentro da escola especial. Coisa não vista
em outros estados da Federação.

Nessa luta, quero ressaltar que está entre nós o prefeito Márcio Reinaldo, de Sete
Lagoas. Deputado por vários mandatos, meu colega na Câmara dos Deputados, ele,
que não só domina as questões orçamentárias da União, sempre foi um parceiro. Na
sua última atuação na Comissão de Orçamento tentou modificar dentro da Lei do
Orçamento aquilo que o governo federal ainda veta, que é a possibilidade de haver
recursos para investimento nas instituições. Ele propôs, e foi aprovado na Câmara
dos Deputados, mas a presidenta da República vetou, para nossa decepção. Mas o
interessante é que ele veio para a prefeitura de Sete Lagoas logo depois, quando a
nossa Apae de Sete Lagoas vivia momentos financeiros frágeis. Ele chegou junto, e a
Apae hoje é  muito mais  confiante  porque tem o prefeito  do  seu lado com ações
concretas. Obrigado, Márcio Reinaldo.

Mas  vou  pedir  a  paciência  do  nosso  presidente,  pois  não  posso  perder  a
oportunidade de fazer um breve histórico do movimento. Como a nossa presidente
Aracy Ledo relatou, começamos a história em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, por
iniciativa de pais com pessoas com deficiência, que criaram naquele momento uma
primeira associação de pais e amigos da pessoa com deficiência no Brasil.

Isso foi numa época em que as pessoas com deficiência ficavam enclausuradas,
internadas em sanatórios ou, às vezes, após serem abandonadas nas ruas, iam para
os porões da Febem. Alguns pais encorajados por indignação lutaram contra a visão
da sociedade da época, que acreditava que fazer bem às pessoas com deficiência
era excluí-las da convivência familiar e social.

Naquele momento, aqueles pais acharam que as suas lutas individuais não iam
muito longe se eles não se associassem. Num princípio associativo, foram agregando
novos familiares, que, com a mesma indignação, achavam que tinham de construir
espaços  educacionais  para  as  pessoas  saírem  da  exclusão  completa.  Naquele
momento, eles viram que essa associação, além de pais, tinha de contar com amigos,
porque,  sozinhos,  suas  vozes  não  teriam  eco.  Precisavam  de  amigos  políticos,
amigos  empresários,  amigos  contadores,  amigos  educadores,  amigos da  área de
saúde.  Esses  amigos  poderiam  elucidar  questões  que  eles  não  davam  conta  de
resolver.



633
____________________________________________________________________________

Com isso,  fizemos uma associação da qual  todos  podem  participar,  desde que
tenham o propósito de defender as pessoas com deficiência. E aqui, além de pais,
temos  vários  amigos  que  entenderam  essa  tarefa,  essa  missão.  Naquela  época,
presidente  Dinis  Pinheiro,  a  denominação  que se dava à  pessoa com deficiência
intelectual  era  de  retardada,  débil  mental  e  mongoloide,  até  mesmo nos  escritos
formais. O que se queria era se contrapor a esses conceitos, porque esses temas
eram pejorativos.  Então a  inteligência  criou  o  termo “excepcional”,  que  na  língua
portuguesa significa  algo  para  cima,  algo  bom.  A partir  desse  momento,  aquelas
pessoas não eram mais vistas como dementes, mas como excepcionais.

Isso abriu caminhos, abriu horizontes. Em Minas Gerais, tivemos a colaboração da
grande educadora Helena Antipoff, que entendia que deveria estimular as famílias
mineiras  a fazer  o mesmo que o Rio de Janeiro estava fazendo. A Apae de São
Lourenço logo se aglutinou, tendo sido a primeira do Estado de Minas Gerais a fazê-
lo. O Sr. Eduardo, seu presidente, está aqui nesta Mesa, representando esse ato de
pioneirismo.

No entanto, os pais do Rio de Janeiro não imaginavam que em tão pouco tempo
essa ideia se alastraria  pelo Brasil.  Em 1962,  eles  já  observavam que,  de  forma
espontânea, já existiam 14 Apaes criadas no Brasil. Elas estavam no Rio Grande do
Sul, no Pará, no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais, etc. A comunicação à época
era apenas por carta, pois não tínhamos celular nem WhatsApp. Tudo era realizado
por  comunicação escrita.  Eles  então entenderam que deveriam se reunir  em São
Paulo para se conhecerem. Essa reunião foi outro salto, pois naquela oportunidade
resolveram se constituir numa federação nacional das Apaes. Eles entenderam que
não seria,  solitariamente  em seus municípios,  que mudariam a realidade.  Deveria
haver  uma estrutura  orgânica  do  movimento  para  lutar  pelas  leis,  pelas  políticas
públicas e pelo orçamento público.

No ano seguinte, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizado o I Congresso Estadual
das Apaes, quando elegeram a primeira diretoria da Federação Nacional das Apaes,
que teve sua primeira sede em São Paulo, num gabinete cedido por um médico, por
um psiquiatra infantil  famoso à época, Stanislau Krynski.  Ele cedeu sua sala para
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funcionamento  da  Federação  Nacional  das  Apaes.  Ali  começou  uma  primeira
iniciativa do movimento importante na difusão das ideias.

Ali se escreveu o primeiro número da revista Mensagem, para ser encaminhada aos
pais. Não mais precisariam encaminhar cartas pelo correio. É uma revista com artigos
científicos que orienta as famílias como lidar com seus filhos nessa nova perspectiva
educacional. Muitas pessoas dependiam dessas revistas, que até hoje existem, até
para fazer um histórico da vida da pessoa com deficiência no País.

Vou mostrar a garra dessas famílias de forma extremamente ilustrativa. Brasília foi
inaugurada, e esses nossos pais pioneiros entenderam que, se quisessem influenciar
os governos, precisariam transferir a Federação Nacional das Apaes de São Paulo
para Brasília.  Fizeram vaquinha,  pegaram empréstimo bancário em nome delas  e
compraram nossa sede, que está hoje funcionando no mesmo lugar.  Ela é bonita,
ampla, e possui uma ação efetiva desses nossos pioneiros. Na época o presidente da
federação nacional era um coronel do Exército, Cel. Borba, do Rio de Janeiro. Ele era
um pai aguerrido e bravo. Tive o prazer de conviver com o Cel. Borba, com seus 80
anos. Ele me contou uma história, e tive de fazer a mudança da federação nacional
de São Paulo para Brasília. Não tínhamos dinheiro para fazer a mudança, e nosso
acervo já era grande. Não tive dúvida: roubei um caminhão do Exército e o dirigi até
Brasília, levando a mudança. Quando cheguei lá fui preso, mas a mudança foi feita.
Se precisasse fazer isso outra vez, eu faria.

Nossa história é construída dessa forma. Cada presidente sabe como foi difícil, em
cada  município  que  estávamos,  tirar  da  pedra  lascada  nossa  história.  Esse
movimento nunca se curvou ao "não", mesmo porque o "não" é a motivação da nossa
existência. Se tivéssemos o "sim", não precisaríamos de arregaçar as mangas para
trabalhar e atuar. Isso nos coloca um pouco diferenciados de uma sociedade inerte
que não coopera, que não participa, que só pleiteia e que vai para as ruas reclamar.
Temos um ditado popular, que um pai me ensinou, e gosto de repeti-lo: "A Apae mata
a  cobra  e  mostra  a  cobra  morta".  Um  dia  citei  esse  ditado  como é  comumente
pronunciado: "Matamos a cobra e mostramos o pau", e um pai se levantou e disse:
"Nada  disso,  Dr.  Eduardo,  temos de mostrar  a cobra  morta,  porque ela  pode ter
fugido, e só ficamos com a fama". Nossa cara aqui representa a cobra morta.
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Esse movimento tem cara, tem cor, tem voz e tem vida. Como o Alysson acentuou,
é um movimento de partidos políticos  diferentes,  de religiões diferentes,  de raças
diferentes e de níveis sociais diferentes. Nosso movimento se diferencia por  esse
colorido.  Para  ser  um  sócio  nosso,  não  se  pede  carteira  de  identidade  nem  se
pergunta  pelo  nível  socioeconômico,  mas,  sim,  a  determinação  de  luta  para
vencermos obstáculos.

Para terminar, quero dizer para vocês que o movimento das Apaes, como o vídeo
mostrou, foi pioneiro no teste do pezinho, foi pioneiro na estimulação precoce para
crianças de até 3 anos, foi pioneiro como a instituição que fez, pela primeira vez, nos
idos da década de 1960, a primeira olimpíada nacional de pessoas com deficiência.
Hoje temos a paraolimpíada chique e com financiamento. Os atletas recebem bolsa e
vão representar o Brasil fora. A primeira olimpíada do Brasil foi realizada pelas Apaes.
Fomos  pioneiros  no  Festival  Nacional  Nossa  Arte,  uma  expressão  artística  das
pessoas  com  deficiência.  Vocês  vão  ver  que  maravilha  ,e  ver  este  povo  aqui
alegrando nossa festa.

E o nosso movimento sempre tem sido pioneiro em ações que incluem as pessoas
com deficiências. Aliás, provoco todas as organizações: a nossa entidade Apae, além
de uma organicidade do movimento, além dos espaços políticos que ocupa, seja nos
conselhos de direitos ou nas nossas comunidades, é a única que teve a coragem de
ter como presidente um deficiente intelectual,  como o Alysson,  que aqui  trouxe a
lucidez do que desejam que trabalhemos. Isso significa que realmente somos não só
os  realizadores  de  uma  inclusão  social,  mas  permitimos  que  as  pessoas  com
deficiência se manifestem na sua condição plena. Com isso, o movimento das Apaes,
que retirou as pessoas da reclusão, da segregação plena, ajudou o Brasil a construir
uma história  de  direitos.  E  as  pessoas com deficiência hoje têm os seus direitos
sociais,  civis  e  políticos  garantidos.  Agradeço  à  Assembleia  Legislativa  pela
comemoração dos 60 anos do movimento apaeano no Brasil.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes para apreciar uma apresentação do Grupo

Apaetucada, sob a regência de Éder Nepomuceno, que nos brindará com as músicas
É preciso saber viver, de Roberto e Erasmo, e Vira virou, de Kleiton e Kledir.
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- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir, coautor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, que apresentará um relatório preliminar sobre as 10
audiências públicas realizadas de abril a maio deste ano para discutir a situação das
Apaes, através da Comissão de Educação, da qual ele é presidente.

Palavras do Deputado Duarte Bechir
Boa  tarde  a  todos.  Trazemos  aqui  um estudo sucinto.  Queremos  demonstrar  a

parcela  de  um  trabalho  muito  bonito  desenvolvido  pela  Comissão  de  Educação.
Visitamos 10 conselhos regionais. Desde a primeira audiência, em São Lourenço, até
a última, em Paracatu, vimos essa alegria, esse entusiasmo, ao lado do Jarbas, que
também esteve conosco. Esses encontros maravilhosos nos possibilitaram conhecer
ainda mais esse cantinho especial,  esse lar  especial  que é a Apae. Trazemos ao
conhecimento de todos parte desse relatório, que, ao final da nossa apresentação,
será  repassado  ao  Dr.  Eduardo,  como  prova  inicial  do  conhecimento  do  nosso
trabalho.

A Apae é sinônimo de garantia dos direitos e inclusão das pessoas com deficiência,
parte indispensável da rede de atendimento do Estado, e atua no setor de educação,
saúde e assistência social. Em 2013 foram atendidas 1.284.000.016 pessoas, sendo
que  a  estimativa  para  2014  é  de  1.376.000.000.  De  432  Apaes,  apenas  137
responderam  ao  questionário.  Assistência  social,  alunos  e  familiares:  39.289.
Comunidade externa: 5.397. Esses números são consideráveis, tendo em vista que
apenas 137 entidades responderam ao questionário.

Objetivos  das  atividades  realizadas  pela  Comissão  de  Educação  para  melhor
conhecer  os  atendimentos  prestados  pela  Apaes,  os  insumos  e  recursos  de  que
dispõem  para  cumprir  sua  missão:  aprimorar  o  poder  público,  em  especial  o
Legislativo, e as Apaes; melhor direcionar as ações do Estado em apoio às Apaes.
Objetivo  das  audiências  públicas:  conhecer  de  perto  a  realidade  das  Apaes,  a
efetividade dos serviços prestados às pessoas com deficiência e sua família. Ao todo,
foram  realizadas  10  audiências  públicas  e  visitas  às  sedes  das  entidades.  Dr.
Eduardo,  chegávamos  às  cidades  na  parte  da  manhã  e  visitávamos  as  Apaes,
interagíamos com os alunos, víamos apresentações. O calor humano era espetacular,
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o que é uma constante nas Apaes. À tarde realizávamos as audiências, geralmente
nas câmaras municipais, à exceção de duas. As entidades das cidades davam sua
explicação, e as regionais tinham oportunidade de vivenciar sua realidade, falar de
suas experiências. Todos os 10 encontros foram maravilhosos.

Essas  são  algumas  fotos  de  Uberlândia,  Manhuaçu,  Araxá,  Sete  Lagoas  -
agradecemos a presença do prefeito -, Montes Claros - onde tivemos a presença dos
deputados Elismar  Prado e Carlos  Pimenta,  Pará de Minas,  Além-Paraíba.  Quero
agradecer à deputada Liza Prado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, por sua parceria, e ao deputado Bosco, que presidiu quatro
encontros regionais.

Realização de pesquisas por meio de questionário. Encaminhamos a cada uma das
Apaes um questionário, para que pudéssemos conhecer sua realidade. Também o
encaminhamos  às  entidades  do  Estado.  Contamos  com  o  valoroso  auxílio  da
Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais, perguntamos sobre infraestrutura
de atendimento, recursos humanos, financiamento, serviços prestados, entre outros.

Foram respondidos 156 questionários. Ou seja, 1/3 das Apaes filiadas à federação
responderam aos questionamentos. Há um dado que gostaria de dividir com todos,
sobre  o  percentual  de  demanda  atendida  em  relação  à  demanda identificada  na
comunidade. Temos de 95% a 100% da demanda identificada atendida; entre 50% e
95%, apenas 11%; e, abaixo de 50%, tivemos também 11%. Quer dizer, um número
muito positivo, Dr. Eduardo, da demanda atendida nas regionais. Perguntamos sobre
os recursos de infraestrutura: 13,91% disseram que eram adequados e suficientes. A
grande  maioria,  73,51%,  disse  que  os  recursos  de  infraestrutura  são  adequados,
porém insuficientes. Isso nos faz ver que precisamos de mais recursos nas Apaes.
Apenas 12% disseram que os recursos são inadequados e insuficientes.

Aí temos uma relação das principais necessidades diagnosticadas através desse
levantamento. Quando perguntamos qual a maior carência, responderam o seguinte:
mobiliário - 52 Apaes disseram que essa era a principal demanda; sede própria - 12
Apaes;  veículos  adaptados  para  transporte  -  8  Apaes;  materiais  pedagógicos,  de
estimulação  e  recreação  -  16  Apaes;  65  Apaes  disseram  que  precisam  de  mais
equipamentos; manutenção e reforma - 59; ampliação - 56; espaço para esporte e



638
____________________________________________________________________________

lazer  -  24  Apaes.  Esse dado  é  muito  importante,  Dr.  Eduardo,  pois  nos  relata  a
garantia  da  qualidade  do  ensino  nas  Apaes.  Veja  bem  que  92,9%  têm  titulação
acadêmica. Isso é uma garantia. Aqui em Minas Gerais vai muito bem, obrigado, com
profissionais que dedicam o trabalho à Apae - e apenas 7% têm ensino médio.

Então esses foram os dados. Gostaria de entregar esse primeiro exemplar ao Dr.
Eduardo. Senhores e senhoras, todos receberão da Assembleia um documento final
com todos os dados sobre tudo aquilo que foi visualizado, as necessidades. Queria
simbolicamente,  em  nome  das  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência  e  de
Educação, entregá-lo ao Dr. Eduardo neste momento.

- Procede-se à entrega do documento.
O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, quando V. Exa.

assumiu a presidência desta Casa, a Assembleia de Minas já tinha uma história muito
bonita de bem servir o povo de Minas. Éramos conhecidos pelo  slogan “Poder do
cidadão”, e V. Exa., de forma brilhante, acrescentou “Poder e voz do cidadão”. Ao ver
esta Casa repleta com os apaeanos de toda a nossa Minas Gerais, vejo que V. Exa.
tem feito cumprir  com muito orgulho a decisão de dar poder  e voz aos mineiros.
Parabéns, deputado Dinis Pinheiro, pelo trabalho realizado à frente do Parlamento
mineiro. Nesta tarde podemos compreender o porquê de muitas coisas que esta Casa
tem  feito  em  favor  de  Minas  e  dos  mineiros  depois  de  V.  Exa.  ter  assumido  a
presidência do Legislativo.

Quero aqui dizer que todos os ex-presidentes escreveram a sua história, mas V.
Exa. tem feito diferente, e isso é da formação do nosso presidente, uma pessoa muito
próxima do povo, sempre disposta a conversar e a ouvir a população. Por isso esta
Casa tem ganhado muito, e os mineiros têm demonstrado a Minas o apreço com a
responsabilidade, com a ética que V. Exa. tem trazido a esta Casa. Parabéns pela
autoria  do  requerimento  e  pelo  brilhante  trabalho  desempenhado  à  frente  do
Legislativo Mineiro, deputado Dinis Pinheiro.

Meu caro presidente, quero iniciar as minhas palavras com a citação de Epicuro,
que  diz:  “Os  grandes  navegadores  devem  sua  reputação  aos  temporais  e
tempestades”. Esta Casa hoje está repleta de grandes navegadores que, em meio a
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procelas, transformam sonhos em possibilidades concretas e palpáveis - matam a
cobra e mostram a cobra.

Por  isso  o  povo  de  Minas  Gerais,  que  esta  Assembleia  Legislativa  representa,
presta,  na  tarde  de  hoje,  a  mais  justa  homenagem  que  o  seu  Plenário  poderia
proporcionar,  ao  celebrar  os  60  anos  do  movimento  apaeano.  Sinto-me
particularmente privilegiado, sinceramente emocionado e com a alma renovada por
estar,  nesta oportunidade, alcançando o ponto de culminância de uma caminhada
que, nos últimos dois meses, percorreu os quatro cantos de nosso estado e buscou
conhecer, com maior profundidade, atenção e desvelo, o que significa a presença da
Apae no cotidiano das famílias e das pessoas com deficiência e, sobretudo, na ação
inclusiva no seio de nossa sociedade.

Foram 10 encontros regionais promovidos no âmbito da Comissão de Educação,
Ciência  e  Tecnologia,  que  tenho  a  honra  de  presidir  nesta  Casa,  realizados  nas
cidades que sediam os conselhos regionais das Apaes.

Socorrem-me as palavras do apóstolo João, que, ao se referir às boas novas do
Verbo encarnado, em sua primeira carta, disse: “O que temos ouvido, o que temos
visto  com  os  nossos  próprios  olhos,  o  que  contemplamos  e  as  nossas  mãos
apalparam  (...)  anunciamos  a  vós  outros  (...)  para  que  mantenham  comunhão
conosco”.

Sim, deputado Eduardo Barbosa, nessa série de audiências públicas, ouvimos os
apelos;  vimos com nossos próprios olhos as  pequenas e as  grandes realizações;
contemplamos os desafios e as dificuldades enfrentadas dia a dia; as nossas mãos
apalparam o resultado de sonhos, convertidos em ações e atitudes.

Agora  celebramos  o  movimento  apaeano,  afirmando  a  Minas  e  ao  Brasil  a
disposição de buscar novos e definitivos  avanços,  dos quais  convidamos todos a
participar. Para mim, esses encontros regionais constituirão um divisor de águas a
nos apontar novas sendas de atuação e comprometimento, posto que se descortinou,
diante de nós, uma realidade premente, que exige a soma de múltiplos esforços para
que essa chama de acolhimento, de amor, de abnegação e de fé não se esmaeça ou
perca sua centelha.

Testemunhei vitórias e deparei desafios, ingentes e de todos os dias, o que aguçou
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em meu íntimo uma profunda inquietação quanto ao papel desempenhado pelo poder
público  e  a  ausência  de  efetividade  na  execução  de  ações  continuadas  e
permanentes que atendam ao comando legal insculpido em nossa Carta Magna.

Questionei a mim mesmo: como entender que o poder público não tenha sido capaz
de superar sua ineficiência em promover políticas sociais que garantam a inclusão
das  pessoas  com  deficiência,  a  ponto  de  requerer  que  o  espírito  voluntário  e
absolutamente sensível de algumas famílias, pais e amigos de excepcionais, levasse
a  efeito  uma iniciativa  que  hoje  é  celebrada  como exemplo  e  inspiração  para  a
construção de uma sociedade melhor e mais justa?

Pus-me a  considerar:  qual  seria  a  razão  do conformismo ou  da  indiferença de
governantes de todas as esferas que, anos a fio, quedam-se inertes em atender a
esse  chamamento  de  oferecer  as  condições  ideais  para  que  as  pessoas  com
deficiência sejam tratadas com a dignidade devida a todo ser humano?

Felizmente, no preenchimento dessa grave lacuna e, não raro, como única mão
acolhedora, encontra-se a Apae a promover e articular ações de defesa de direitos,
prevenir,  orientar,  prestar  serviços  e  apoiar  a  família,  com  vistas  à  melhoria  da
qualidade de vida da pessoa com deficiência. Prova disso é o Alysson, presidente da
Apae de Florestal, que nos dá uma aula, nesta tarde, na Assembleia. Um ex-aluno
que preside uma instituição e que foi formado no carinho,  no amor  e no respeito
àqueles que precisam das considerações dos nossos governantes.

É com essa força propulsora que se desenvolve a missão idealizada e levada a
termo por aqueles que protagonizaram, há 60 anos, a criação de uma associação de
pais e amigos dos excepcionais. Uma semente plantada no Rio de Janeiro que deu
muitos e bons frutos e que se espalha por  todo o Brasil.  E,  por reconhecer  esse
esforço e essa dedicação, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais enaltece, com
júbilo  e sincera gratidão,  o maior movimento comunitário  do mundo,  o movimento
apaeano.

Celebramos hoje um movimento que floresceu e fincou raízes sólidas em todo o
território nacional, afirmando o sentimento de solidariedade e de amor. São 60 anos
de avanços e conquistas que precisam constituir força e alicerce para enfrentar os
enormes  desafios  ainda  existentes.  Quero  congratular-me  com  todas  as  Apaes
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existentes em nosso estado evocando o pioneirismo da Apae de São Lourenço, a
mais antiga de Minas Gerais, que nos acolheu em abril passado, em nossa primeira
audiência  pública.  Saúdo,  de  igual  modo,  todos  os  profissionais,  pais,  amigos  e
voluntários que se dedicam a tão nobre causa, mencionando o exemplo da Apae da
minha querida Campo Belo.

Atualmente no Brasil são mais de 2 mil Apaes em perfeito funcionamento e sintonia,
432 delas em território mineiro, filiadas à federação estadual, além de 9 instituições
coirmãs, todas congregadas em 35 conselhos regionais. Em Minas Gerais está bem
consolidada a rede das Apaes, que é hoje a maior dos estados da Federação. São
entidades  mantenedoras  de  escolas  especiais,  que  propiciam  atendimento
educacional  a  milhares  de  crianças  e  adultos,  concebendo  uma  grande  rede
promotora da inclusão social, composta de pessoas que se esforçam por sensibilizar
e conscientizar a sociedade e os órgãos públicos sobre os direitos fundamentais de
cidadania das pessoas com deficiência.

Podemos  dizer,  sem nenhuma ressalva,  que  uma Apae é,  antes  de  tudo,  uma
entidade de ação comunitária de ajuda moral, psicológica e material aos pais e aos
amigos das pessoas com deficiência. O exercício da solidariedade lhes proporciona a
eficácia da ação coletiva, que vai além dos casos individuais,  com o propósito de
oferecer à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão
social  através  da  ampliação  de  sua  comunicação,  mobilidade,  controle  de  seu
ambiente,  habilidades  de  seu  aprendizado,  trabalho  e  integração  com  a  família,
amigos e sociedade.

Por outro lado, impõe-se o reconhecimento de que é fruto da luta intransigente e da
firme determinação das Apaes de todo o Brasil  o fato de contarmos hoje com um
conjunto de normas que disciplinam a educação especial. Destaque especial deve ser
dado à expressiva vitória,  comemorada há pouco por  V.  Exa.,  deputado Eduardo,
recentemente alcançada na aprovação do Plano Decenal de Educação, que conferiu
à Meta 4 uma redação adequada aos propósitos de coexistência e afirmou a garantia
de financiamento público das escolas especiais. Aliás, esse aspecto fundamental do
financiamento público constitui ponto nevrálgico, pois não é razoável que as Apaes
vivam a incerteza de que disporão ou não de recursos para a consecução de seus
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objetivos.  Recursos  obtidos  muitas  vezes  mediante  parcerias  que  carecem  da
natureza  continuada,  pois  resultam  de  ações  cujo  alcance  não  é  suficiente  para
amenizar as necessidades.

Eu mesmo poderia orgulhar-me de ser um dos parlamentares que mais destinou
recursos oriundos de emendas às Apaes, mas tenho a noção exata de que isso não é
o bastante e nem tampouco o ideal, pois as demandas são em muito superiores aos
valores de que dispomos para as destinações previstas em orçamento.

A propósito ainda do acalorado debate que envolveu a discussão do Plano Decenal,
é  bem  sabido  que  mesmo a  Constituição  Federal  determinando  que  é  dever  do
Estado  "o  atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de  deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino" e a Constituição do nosso estado, por
sua vez, acrescentar que o referido atendimento se dará "com garantia de recursos
humanos capacitados, material e equipamentos públicos adequados e de vaga em
escola próxima à sua residência", resta evidente que essa conjugação de elementos
e  de  práticas  não  exauriu  a  demanda  existente,  pois  o  atendimento  dos  alunos
especiais nas classes regulares é incipiente, o que reafirma o papel fundamental e
inafastável das Apaes nesse contexto.

Portanto, está na hora - talvez, presidente Dinis, já tenha passado da hora - de o
poder público, em todos os níveis de governo deste país, firmar a convicção de que é
inadiável  assegurar  a dignidade,  o  respeito  e  o  funcionamento de nossas  Apaes.
Chega de verbas irrisórias, descabidas e insuficientes para contemplar a magnitude
dessa causa e missão.

Sim, o movimento apaeano é uma verdadeira e elevada missão. Missão: a esse
desafio se responde acima de tudo com o coração, que é a fonte motivadora de todas
as boas ações. Quero, com a permissão de todos, formular minha saudação muito
especial ao valoroso amigo e companheiro de jornadas, deputado Eduardo Barbosa,
legítimo representante das Apaes do Brasil e que, mercê de Deus, empresta todas as
suas forças para que as Apaes respirem o oxigênio tão necessário à existência.

Recebam, pois, a Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais e a federação
nacional, em nome do movimento apaeano, essa singela homenagem da Assembleia
Legislativa, com a qual a Casa do povo mineiro reafirma o seu interesse e a sua
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disposição  de  se  associar  ao  esforço  coletivo,  promovendo  e  valorizando  o
desenvolvimento dos múltiplos talentos que revelam as pessoas com deficiência. Que
a divisa de todos nós em favor das Apaes seja uma resposta proativa e decidida,
retratada  na  seguinte  convicção:  “Nós  podemos  mais!  Nós  devemos  mais!  Nós
faremos mais!”.

Parabéns a todos e que Deus abençoe sempre a família apaeana! Muito obrigado.
Parabéns.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
Palavras da Deputada Liza Prado

Boa  tarde  a  todas  as  pessoas  aqui  presentes.  Quero  ser  bem  breve para  não
cansar nosso povo. Gostaria de cumprimentar o presidente Dinis Pinheiro, pois ele
fez com que a Assembleia fosse cada vez mais o Poder e a voz do cidadão e da
cidadã. O presidente Dinis Pinheiro foi quem criou nossa comissão, que é a caçula da
Assembleia,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência.
Sabemos  que  há  muitos  problemas,  por  isso  é  preciso  que  haja  uma comissão
permanente para discutir com as instituições.

Está  presente  aqui  o  deputado  federal  Eduardo  Barbosa,  tão  respeitado  pelas
Apaes  deste  Estado  por  que  passamos.  Eu  digo:  meu  Deus,  o  que  tem  esse
deputado para  ser  tão  respeitado  desse  jeito.  O  deputado  federal  Weliton  Prado
chegou, então o convidamos para fazer parte da Mesa. Por favor, deputado, sente-se
conosco à Mesa. Quero dizer o que nosso deputado Eduardo Barbosa faz para ser
tão respeitado. Fui procurar saber da sua história.  Há 27 anos ele apoia todas as
instituições. Fiquei orgulhosa, é de gente assim que precisamos, pessoas que gostam
do que fazem e conhecem a necessidade das instituições.

São 60 anos, tanto de Carmo da Mata, que também completa 60 anos de Apae,
como de São Lourenço. Cumprimento não só essas duas Apaes, mas todas as Apaes
aqui  presentes,  pelo  trabalho  maravilhoso que fazem. Quero  cumprimentar  nosso
querido deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão de Educação, pelo trabalho
maravilhoso e pela bonita parceria. Foi um longo trabalho, mas importante para que
pudêssemos mostrar a todo o Estado as boas práticas que têm as nossas Apaes. Ana
Lúcia,  pudemos  mostrar  o  carinho  proporcionado  aos  alunos  das  Apaes  pelas
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pessoas que lá trabalham. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o senhor já foi prefeito e
desenvolveu um lindo trabalho. Assim, o senhor e todas as pessoas que trabalham
com crianças deficientes nas entidades sabem da alegria quando uma criança abotoa
sua camisa corretamente ou quando dá conta de amarrar o cadarço do tênis. Vemos
essa alegria no sorriso das pessoas. Só quem trabalha, Jarbas, com pessoas com
deficiência sabe dessa alegria.

Portanto cumprimento todos vocês, coordenadores das Apaes e também as minhas
amigas que estão aqui - viu, Judith. Quero cumprimentar a todos na pessoa do aluno
João, que está representando os meninos e as meninas da Apae. Muito obrigada. A
Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além da parceria com a Comissão
de Educação, continuará visitando as entidades. Vamos discutir o Estatuto da Pessoa
com Deficiência, deputado Eduardo. Em Brasília, tanto o senhor quanto o deputado
Weliton Prado - o deputado Bosco também está aqui conosco - sabem da importância
de o estatuto nacional ser votado. É preciso discutir principalmente três pontos que
parecem polêmicos, mas que considero fundamentais para que ele seja aprovado,
sendo  um  deles  a  responsabilidade  do  poder  público  com  as  calçadas.  A
acessibilidade,  a  mobilidade,  não  só para  as  pessoas  com deficiência,  mas para
todas  as  outras  pessoas,  é  um  horror.  Com  o  estatuto  nacional  que  está  sendo
discutido agora, essa responsabilidade passará a ser do poder público. Acho isso
muito importante. Outra responsabilidade que está sendo discutida é a dos gestores,
que,  por  omissão,  poderão  responder  por  improbidade  administrativa  se  não
respeitarem a legislação de acessibilidade.

São pontos polêmicos, mas muito importantes, que podem ser defendidos pelos
deputados federais, como Eduardo Barbosa e Weliton Prado, que estão aqui. O que
queremos é que não só a pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção,
mas os idosos e todas as pessoas tenham acessibilidade. A cidade precisa ser para
todas as pessoas. É isso o que queremos. Portanto, é preciso que esse estatuto seja
aprovado.

No  Estado,  vamos  continuar  a  discutir  o  estatuto  estadual  da  pessoa  com
deficiência e as boas práticas das entidades que aqui estão. Vocês, que nos alegram,
recebam esta homenagem da Assembleia. Vamos continuar rodando o Estado para
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mostrar esse trabalho bonito e enaltecendo esse coração enorme dos coordenadores
-  conheço praticamente todos -  e dos nossos amigos artistas,  do coral,  que aqui
estão.  Vocês  desenvolvem  um  trabalho  fundamental  para  a  sociedade,  e,  para
realizá-lo, é preciso ter amor e muita força, porque todos os dias vocês têm ao menos
uma dificuldade a enfrentar: a falta de custeio. Há emendas para isso e para aquilo,
mas o custeio é um sofrimento danado.

Aliás, uma proposta que os deputados Dinis Pinheiro e Duarte Bechir discutiam aqui
é a de que o Estado tenha uma rubrica no orçamento ou uma forma específica para
ajudar no custeio, assumindo um pouco disso aí, porque é um sofrimento para as
instituições, que vivem tendo de fazer festinhas para terem dinheiro. E sabemos que
vocês trabalham muito pela inclusão social, porque as Apaes defendem a inclusão,
mas uma inclusão verdadeira. Defendemos um ensino regular que tenha tecnologia,
capacitação e condições de incluir verdadeiramente todas as pessoas. Mas é preciso
que o apoio governamental seja maior. O Estado já tem fornecido os professores,
mas ainda assim os deputados Dinis Pinheiro, Duarte Bechir, Dalmo Ribeiro Silva,
Bosco e todos os deputados da Assembleia estão discutindo outras formas de apoio,
a partir do relatório elaborado com o trabalho que o deputado Duarte Bechir tão bem
conduziu. É pena que nem todas as instituições tenham respondido às indagações,
porque isso seria importante. O deputado já ajuda as instituições, mas é mais fácil
fazer  isso  quando  sabe  das  suas  reais  necessidades.  O  que  elas  precisam  de
verdade? Isso otimiza o recurso e facilita a apresentação de emendas parlamentares.
Só com a ida da comissão à região, já conseguimos resolver muitos problemas, não
foi? Coisas pequenas, que já podiam ser discutidas, foram resolvidas, porque houve
boa vontade política.

Dou,  então,  meus  parabéns  a  vocês,  pessoas  que  iluminam  as  nossas  vidas.
Continuem sempre firmes. A você, deputado Dinis, e a esse coração enorme desejo
muita força e saúde para continuar  nesse trabalho.  Tenho certeza de que ele vai
colaborar muito para que as pessoas com deficiência tenham dignidade, até porque
elas  não  são  coitadinhas,  não:  querem  respeito.  Querem  que  a  legislação  seja
respeitada e que haja políticas públicas de verdade para todas as pessoas. Muito
obrigada.



646
____________________________________________________________________________

Entrega de Placas
O locutor - Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, fará a entrega
à diretora executiva da Apae do Rio de Janeiro,  Sra.  Tânia Maria Lessa Athayde
Sampaio,  e ao presidente da Apae de São Lourenço,  Sr.  Eduardo Gonçalves,  de
placas  alusivas  a  esta homenagem. Sr.  João Bosco,  o  presidente  da  Assembleia
convida-o para participar do ato. A primeira placa, a ser entregue à Sra. Tânia Maria
Lessa Athayde, contém os seguintes dizeres: “Impulsionada pelos mais nobres ideais,
surgiu,  em 1954,  a  Apae-Rio de Janeiro,  primeira instituição filantrópica do  Brasil
voltada para a inclusão social das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Com
abnegação e persistência, frente aos inúmeros desafios enfrentados ao longo de sua
história,  essa  organização  tem-se  destacado  pela  excelência  na  prestação  de
serviços  nas  áreas  de  educação,  saúde,  assistência  social  e  defesa  dos  direitos
desses indivíduos, muitas vezes alijados da sociedade. O esforço foi reconhecido e
seu exemplo frutificou, dando origem a mais de 2 mil Apaes, distribuídas por todas as
regiões do  território  nacional.  Por sua relevância  para o Estado e para o País, a
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  justa  homenagem  à  Apae-Rio  de
Janeiro pelos 60 anos de sua existência”.

A segunda placa, a ser entregue ao Sr. Eduardo Gonçalves, presidente da Apae de
São Lourenço, contém os seguintes dizeres: “Pioneira em Minas Gerais e a segunda
no Brasil, a Apae-São Lourenço foi fundada em 1956, a partir da história de amor do
casal  Francisco  e  Lubélia  Martins  D'Abreu  por  seu  filho  Fernando,  portador  de
necessidades especiais. Por meio da prestação de serviços nas áreas de educação,
saúde e assistência social, a instituição não tem poupado esforços para promover a
inserção de pessoas com deficiência mental e múltipla na sociedade, provendo-lhes
autonomia  e  independência  para  usufruir  de  uma  vida  plena  e  cidadã.  Em
reconhecimento pelo admirável  trabalho  desenvolvido pela Apae-São Lourenço no
Estado, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta a ela justa homenagem”.

- Procede-se à entrega das placas.
Palavras da Sra. Tânia Maria Lessa Athayde Sampaio

Boa tarde a todos. Com todo respeito, ficando bem à vontade, como carioca que
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sou, acho que é uma pegadinha. Para falar  depois desta homenagem, tenho que
recuperar o fôlego. É uma responsabilidade muito grande, porque tantas coisas já
foram ditas. Preciso começar cumprimentando o deputado Dinis Pinheiro, pelo que
este presidente está proporcionando à Apae do Rio de Janeiro. É o primeiro momento
deste ano em que,  falando naquele linguajar que todos conhecem, está caindo a
nossa ficha dos 60 anos. Falamos muito dos 60 anos e, no fim, não nos damos conta
de quanta história construímos. Cumprimento a deputada Liza Prado, em nome de
todas as mulheres presentes. Um abraço especial para o querido Eduardo Barbosa.
Tive a honra de ser vice-presidente num dos seus mandatos na federação nacional.
Aprendo diariamente desde que entrei nesse movimento, há 20 anos, por conta do
João Marques, que está ali, que vocês já conheceram.

Queria que todas as pessoas das Apaes aqui presentes, todos os meus filhos -
costumo dizer que, a partir de um, hoje nem sei quantos tenho pelo Brasil -, todas as
mães e todos os profissionais  aqui  presentes se sentissem muito abraçados.  Um
abraço bem apertado, fraterno e apaeano, porque só quem é apaeano, com todo o
respeito a todos os amigos, sabe que, mais do que matar a cobra - aqui não se pode
falar, não é, deputada? - e mostrar a cobra morta, temos que vencer uma guerra por
dia. E são guerras que valem a pena.

Nessa movimentação nossa de encontrar e entender a história do movimento, só
para ilustrar, trouxe algumas coisas muito interessantes. Isto é uma relíquia, assim
como tudo o que está aqui em nossas mãos. É um livro das primeiras reuniões da
coordenação provisória para organizar uma diretoria para a primeira Apae no Rio de
Janeiro. Os relatos constantes neste livro são interessantíssimos, porque há 60 anos
aquelas pessoas já falavam no apoio político, no apoio do poder público, já debatiam
o que elas pretendiam para seus filhos. Retiramos desses livros e dessa leitura uma
coisa: elas só queriam dignidade, nada além disso. Porque a dignidade nos traz e nos
faz pessoas comuns no dia a dia.

Uma vez escutei  uma coisa muito legal,  um relato do Eduardo a partir  de uma
pessoa: perguntou-se a uma pessoa com deficiência o que ela queria, e ela disse que
só queria ser uma pessoa comum, passar na rua sem ser olhada. “Olha, lá vai. Está
mancando.  Está  babando.  Tem  síndrome  de  Down”.  Ela  quer  ser  uma  pessoa
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comum, ser vista com os mesmos olhos com que nós nos olhamos, o que, de modo
geral, não é o que acontece. Acho que este é um dos maiores desafios: fazer com
que os nossos alunos, os nossos filhos sejam pessoas comuns, pessoas com desejos
respeitados, pessoas com sonhos realizados. O que o seu filho quer? O que o seu
filho que não tem deficiência quer? De modo geral, nós sabemos. Mas o que o seu
filho com deficiência quer? Perguntamos a eles? Pergunto ao meu todo dia e até hoje
não consegui entender. Porque ele é como a minha outra filha: também tem suas
dúvidas, seus anseios e seus sonhos. Às vezes, em casa, fazemos isso; imaginem
levar esse desafio para fora. Sempre digo e falo como mãe: nosso desafio em casa é
esquecer que o outro filho tem deficiência. É olhar para ele como um filho, apenas
como  um  filho.  É  difícil?  Tremendamente.  Porque  existem  suas  diferenças,  que
precisam ser tratadas e revistas.

E surgiu a Apae na minha vida, na vida do meu filho, na vida de tantos que estão
aqui  sentados.  Vejo  aqui,  em  todos,  um  pedacinho  da  Apae  do  Rio  de  Janeiro.
Quando passávamos e víamos as coisas bonitas ali  fora, tanta coisa linda, vimos
como nos completamos. Eu e minha coordenadora do Rio conversamos sobre isso e
temos o orgulho, não da soberba, mas da alegria, de nos sentir um pedacinho de
cada Apae que este país tem.

Das 2.200 Apaes que existem neste país e das que surgirão nos próximos 60 anos -
sempre  faremos  parte.  Demos  a  nossa  contribuição  com  um  primeiro  passo,
discutindo numa comissão organizadora e na sua eleição. Está aqui outra relíquia,
que é o nosso livro com a primeira ata - ata de fundação da Apae.

Deixe-me cuidar bem dele aqui. Do contrário, vai haver um povo que me esganará.
O livro é lindo, assim como as letras e os dizeres. Reflete-se em cada linha dele a
vontade de fazer, a partir daquele dia, algo diferente que não havia neste país. Quer
dizer, fazer a diferença. E nós a fizemos. A prova disso é que estamos aqui hoje.

Nos próximos 60 ou 120 anos da Apae, não estarei mais aqui, mas quem sabe caia
numa fonte de juventude e beba uma água milagrosa. Isso não importa, mas sim que
a  Apae  estará  viva.  Tenho  certeza  disso.  É  uma honra  estar  aqui  hoje.  Não  sei
honestamente se mereço porque sou uma mãe que só tem 20 anos de movimento, e
a Apae do Rio de Janeiro tem 60 anos. Há mães aqui cujos filhos têm 40, 50 anos, e



649
____________________________________________________________________________

temos lá bebezinhos na estimulação precoce. Portanto, é uma história bonita, muito
forte, aguerrida e guerreira. Temos de ter, sim, orgulho disso. É uma luta, um leão e
uma guerra a cada dia. No entanto, com parceiros como estes aqui, essa guerra não
está nem estará perdida.

O Eduardo nos lembrou isso e fez todo o histórico. Falar depois dele e de tantos
outros é difícil à beça. Estou tentando passar para vocês um pouco do sentimento
que carregamos dentro do Rio de Janeiro. Carregamos o sentimento da satisfação e
dos momentos difíceis que temos de vencer, e vamos vencê-los. Todos os momentos
são  difíceis,  até  os  gloriosos.  Para  chegarmos  à  vitória  do  Plano  Nacional  de
Educação - PNE -, foi uma guerra, não é, Eduardo? Não foi mole não. Houve muita
passeata. Tivemos de engolir muito sapo, muita coisa, mas o PNE vingou e está lá,
com pessoas aguerridas, como o senador Flávio Arns.

Quantas  pessoas  maravilhosas  tive  a  satisfação  de  conhecer  a  partir  desse
movimento. Quem me proporcionou isso? Está ali sentadinho: o João Marcos. Acho
que não sou tão magnânima assim para  ter  me tornado...  Talvez não me tivesse
tornado uma amiga, mas hoje sou uma mãe. Ele me deu a transformação do meu dia
a dia. Fez de mim uma pessoa melhor? Sim. Não fez tanto porque não tenho isso
mesmo. Ele me fez melhorar muito como pessoa. Procuro retribuir da maneira como
posso. Sou e serei uma voluntária durante todos os dias da minha vida dentro de uma
Apae.  Tenho  muita  satisfação  de  estar  aqui  representando  essa  instituição  que
carrega e que é um pedacinho de cada Apae deste país. Um pedacinho mesmo:
Minas,  Espírito  Santo,  Rio  Grande  do  Sul,  Ceará,  Manaus,  Amazonas,  Acre.  Em
qualquer  lugar  deste  país  há  uma  apaezinha.  O  Rio  de  Janeiro  tem  lá  o  seu
pedacinho e a sua participação.

Agradeço demais esta oportunidade, deputado Dinis Pinheiro, porque a Assembleia
de Minas proporcionou para essas 25 pessoas - viemos todos juntos - um momento
único  de  participar,  festivo  e  fabuloso.  Nem  sabemos  se  merecemos  uma
comemoração  destas,  mas  com  certeza  os  ideais  merecem.  As  pessoas  que
construíram essa história merecem porque tiveram muita coragem. Se hoje em dia
pensam que temos coragem, imaginem há 60 anos!  Elas  foram muito  corajosas.
Tenho  muito  orgulho  de  ter  conhecido  tantas  pessoas  maravilhosas  dentro  do
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movimento apaeano, que, aliás, não estão mais conosco, como o Dr. Justino. Nossa,
estou até com a voz embargada, porque aprendi muito com essas pessoas. Se Deus
quiser, continuaremos aprendendo. Sou carioca, mas levo de Minas um termo que
inventei:  sou  uma  “cariomineira”,  ou  seja,  uma  carioca-mineira,  porque  fomos
recebidos aqui com muito carinho.

Tenho  amigos  queridos  aqui:  Maria  Tereza,  Marco  Aurélio,  Kátia,  Margarete  -
obrigada. Todos nos receberam com um carinho enorme. Passávamos pelas ruas, e
todo o mundo nos cumprimentava como se fizéssemos parte daquela comunidade.
Na verdade, fazemos. Fazemos parte de um Brasil só, fazemos parte de uma história.
Temos de nos orgulhar hoje e sempre, porque todo coração que está aqui é apaeano.
Disseram bem: “Sem amor não faríamos essa história”. É verdade, sem amor não
faríamos essa história. Mas o amor é para segurar a determinação que temos de ter,
a coragem de arrancar da pedra o leite da sobrevivência. Arrancar mesmo, na unha,
senão não chegaríamos lá.

A todos os apaeanos presentes, profissionais, pais, queridos alunos, que, permitam-
me, são também um pouco meus filhos - sempre digo isso, porque brigo na rua por
qualquer um; quando vejo alguma injustiça,  não tem jeito -,  a toda esta Mesa de
excelências  o  meu  muito  obrigada  pelo  carinho,  pela  oportunidade  e  pela
homenagem. Tenham todos vocês o Rio de Janeiro de braços abertos. Recebemos
vocês  em  dezembro  para  a  grande  festividade  dos  60  anos  desse  lindíssimo
movimento. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Eduardo Gonçalves
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os deputados Dinis, Eduardo Barbosa, Liza

Prado e Bechir, que estiveram conosco na audiência pública em São Lourenço. A
minha fala também é breve, tendo em vista tudo que já foi exposto aqui.

Estou tendo o privilégio de estar, aqui hoje, representando a Apae de São Lourenço,
com 58 anos. Há apenas cinco anos, Deus me deu a graça, a oportunidade de ter
uma filha com deficiência. Com certeza, essa filha mudou a nossa vida, a minha, de
minha esposa, da nossa família, enfim, mudou a nossa família. Apenas a partir deste
ano - tudo tem um propósito - entrei na gestão da Apae de São Lourenço, tive esse
grande desafio. Após 58 anos, quanta responsabilidade, quantas coisas vividas, uma
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vida bem vivida, quantos desafios, quantas lutas e vitórias essa Apae já vivenciou. De
modo muito especial, esses 58 anos são nossos, de todas as Apaes representadas
aqui hoje, de todos os pais, familiares e profissionais. Esses 60 anos do movimento
devem,  sim,  ser  mesmo  muito  comemorados.  Temos  de  comemorar  com  muita
alegria, garra, vitória e vigor, para que possamos ter mais 60, 120, 150, 180 anos.
Não importa.

Como pai, recordo-me de quando, na audiência pública realizada em São Lourenço,
perguntaram-me o que queria para minha filha dentro do movimento apaeano. Acima
de tudo, tanto para minha filha quanto para o nosso público e os nossos alunos, disse
que quero que ela seja respeitada, tenha o mesmo carinho e o mesmo respeito que
qualquer um de nós recebemos na sociedade. Quero que todos olhem para ela sem
discriminação. Não é simplesmente porque usa uma cadeira de rodas que precisa
receber um olhar diferenciado, quando saio com ela às ruas. Hoje infelizmente ainda
há isso. Mas acredito, ainda mais fazendo parte dessa família, desse movimento, que
vamos vencer. Não importa o tempo, não importa a hora, vamos conseguir. O que
quero é que ela seja feliz. O que quero é que ela seja respeitada em suas vontades,
em seus anseios, mesmo diante de toda dificuldade que tem. Muitas vezes corremos
o risco de decidir pelas pessoas com deficiência, acreditando nelas, mas na maioria
das  vezes  nos  esquecendo  dos  seus  anseios,  das  suas  vontades,  daquilo  que
representam para nós. É nisso que acredito e é isso que quero.

De  modo  muito  especial,  queria  parabenizar  todos  os  alunos,  profissionais  e
professores da Apae de São Lourenço que estão aqui.  Com muito carinho, foram
recebidos  pela  Assembleia.  Queria  que  o  pessoal  da  Apae  de  São  Lourenço
levantasse a  mão para que todos possam identificá-los. Parabéns a todos vocês.
Estamos juntos nessa luta. Parabéns a todos os familiares. Quanta história! Quanta
vida bonita, quantos desafios e quantas vitórias! Temos mães, temos alunos. Cada
um sabe disso. E nós acreditamos nesse movimento.

Queria  parabenizar  também  todas  as  nossas  Apaes  do  circuito.  Estão  aqui  as
Apaes  de  Itanhandu,  Aiuruoca,  a  Paloma,  de  Baependi.  Agradeço  de  coração  a
oportunidade de estar aqui hoje. Não tenho palavras para expressar a minha emoção.
Sei que isso é de Deus e por Deus. Tenho a certeza de que temos muito mais pela
frente. Obrigado e um abraço a todos.
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O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, coautor do requerimento que deu origem a esta
belíssima homenagem.

Palavras do Presidente
Pronunciamento não, mas uma singela fala. Vocês são demais. Encharcaram nosso

coração.  Aliás,  essa  história  da  família  apaeana,  inundando  nosso  coração  de
emoção, satisfação, força e coragem, fez com que eu ficasse muito emocionado. Este
é um dos momentos mais bonitos que tive oportunidade de vivenciar durante os meus
20 anos nesta Casa, nesta Casa de vocês, nesta Casa do povo.

Assisti  ao  coral  com  alegria  e  ouvi  aquela  linda  música,  de  que  precisamos
aprender  a  viver.  É  só  olhar  a  forma  de  viver  da  família  apaeana,  com  essa
hombridade,  essa fé, essa coragem, esse dinamismo e essa bondade. Todos nós
sabemos que a bondade é a filha do amor, e o amor é a mais bela de todas as coisas.
Fico muito feliz com isso.

Quero mandar um beijo especial a toda a família apaeana. Quero reverenciar, com
enorme encantamento, a Apae do Rio de Janeiro, que veio participar deste momento
auspicioso, que revigora o nosso espírito, uma semente do nosso sentimento de fé e
religiosidade.  Quero  abraçar,  de  forma  muito  afetuosa,  a  comunidade  de  São
Lourenço.  Tive  a  oportunidade  de  almoçar  com  todos  vocês,  muito  carinhosos,
acolhedores, sorridentes. É uma belíssima obra. Quero abraçar todos vocês que se
deslocaram de tão longe para vir aqui e participar, realmente, deste momento que vai
ficar guardado em meu coração. Não sei, mas ele também haverá de ficar guardado
no coração de vocês.

Vá em frente, amigo Alysson. Quero abraçar o jovem que está representando todos
vocês na Mesa - o João está sempre transmitindo a todos nós alegria, felicidade, paz,
compromisso com a vida.

O Eduardo Barbosa e os demais deputados sabem um pouco da minha vida, e a
minha vida tem muita intimidade com essa obra bela, com essa obra santa, porque
minha querida mãe foi uma companheira inseparável de uma educadora formidável,
renomada, universal, que é a saudosa Profa. Helena Antipoff, que chegou na minha
querida terra natal  de Ibirité  em 1930. Foi precursora, foi  ousada, foi  idealista,  foi
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estadista. Acima de tudo ela foi transformadora de vidas, transformadora de orações.
Foi lá que ela criou a Fazenda do Rosário. Ficou lá por muitos anos, depois foi para o
Rio  de  Janeiro,  onde ficou  por  dois  anos,  depois  retornou.  Ela  foi  precursora do
cuidado  com  as  pessoas  com  deficiência,  do  cuidado  com  os  superdotados,  do
cuidado com o homem do campo. E a minha mãe, depois de tanto caminhar pela
estrada da  educação,  ainda  encontra  uma energia  impressionante  para  continuar
sonhando e para fazer da educação um instrumento mais fabuloso de transformação,
amigo Alysson.

Portanto,  quero  aqui,  como  empregado  dos  mineiros,  reverenciar  cada  um  de
vocês. Vocês são um belo exemplo de vida para mim, para todos nós. Vocês são
verdadeiros  obreiros,  na  certeza  de  que  nós  haveremos  de  deixar  uma  colheita
maravilhosa de paz, de prosperidade, de justiça social aos que estão por vir, aos que
mais precisam de nós, às próximas gerações.

Eu sempre digo que a medida do amor é amar sem medida. É dessa maneira que
me refiro à família apaeana. Vocês amam, amam de verdade. É por isso que essa
obra santa é reverenciada, aplaudida, admirada e amada por todos os mineiros e por
todos os brasileiros.

Portanto,  um  beijo  no  coração.  Parabéns,  felicidades!  E  fica  registrado  esse
belíssimo  exemplo  de  vida  para  todos  nós.  Até  porque  nós  vivemos  com  o  que
recebemos,  mas  nós  marcamos  a  nossa  vida  com  o  que  damos.  Um  beijo  no
coração.  Vivam  as  Apaes!  Viva  São  Lourenço!  Viva  o  Rio  de  Janeiro!  Vivam  as
famílias  apaeanas!  Parabéns!  Viva o  Eduardo!  Viva  a Assembleia  de  Minas!  Que
Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Valeu!

Apresentação Musical
O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  para  apreciar  a  apresentação  do  grupo

Tambores Especiais de São Lourenço, sob a regência de Lucca, que apresentará o
ritmo  africano  Sunu;  e  também  a  apresentação  do  Grupo  Apaetucada,  de  Belo
Horizonte.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Parabéns, parabéns, mais um show da família apaeana. Muito bem!

A presidência agradece carinhosamente a todos vocês. Foi legal, foi um belo  show,
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um  show de verdade. Agora é com a gente. Vamos trabalhar cada dia mais para
melhorar a vida de todos vocês, de Minas e do Brasil. Boa, Apae! Parabéns. Valeu!

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação,  encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 34ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 2/6/2014

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução dos Hinos de Israel e do Brasil - Palavras
do Presidente - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Marcos Brafman - Palavras do Sr.
Lior  Ben Dor  -  Palavras  do  Presidente -  Apresentação Artística  -  Encerramento  -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Alencar da Silveira Jr. - João Leite - Leonardo Moreira.

Abertura
O presidente (deputado João Leite) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião. Sob a

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

Ata
- O deputado Alencar da Silveira Jr.,  3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia da Independência do Estado
de Israel.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Marcos Brafman,
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presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais; Lior Ben Dor, ministro
da Embaixada de Israel  no Brasil,  representando o embaixador,  Sr.  Rafael  Eldad;
Sílvio Musman, cônsul honorário de Israel em Minas Gerais; e André Sopas de Melo
Bandeira, cônsul de Portugal em Belo Horizonte.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de destacar a presença, nesta solenidade, do Exmo. Sr.

Marcos  Zagury,  presidente  da  Escola  Theodor  Herzl;  das  Exmas.  Sras.  Iara
Leventhal, diretora da Escola Theodor Herzl, e Ana Zarnowski, presidente da Na'amat
Pioneiras Belo Horizonte; dos Exmos. Srs. Naftale Katz, ex-presidente da Federação
Israelita do Estado de Minas Gerais, e Marcelo Guimarães, presidente do Museu da
Inquisição;  da  Exma.  Sra.  Maria  Antonieta  Cohen,  presidente  da  Congregação
Israelita  Mineira,  representando  o  rabino  Sr.  Leonardo  Alanati;  dos  Exmos.  Srs.
Marcelo Kac, presidente do Movimento Juvenil Habonim Dror; John Martin, pastor da
Igreja Evangélica Verbo Vivo, juntamente com Ray Farmer; e Jacques Ernest Levy,
presidente do  Instituto Histórico Israelita  Mineiro;  da Exma. Sra.  Maria Auxiliadora
Buelli,  presidente  da  Wizo;  e  do  Exmo.  Sr.  Jaime Eduardo  Cohen Aronis,  diretor
executivo da Federação Israelita de Minas Gerais.

Execução dos Hinos de Israel e do Brasil
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino de Israel e, em seguida, o Hino

Nacional, ambos interpretados pela cantora Paola Giannini.
- Procede-se à execução dos hinos.
O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado João Leite, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Queria  saudar  os  Srs.  Marcos  Brafman,  presidente  da  Federação  Israelita  do
Estado de Minas Gerais; Lior Ben Dor, ministro da Embaixada de Israel no Brasil,
representando o embaixador, Rafael Eldad; Sílvio Musman, cônsul honorário de Israel
em Minas Gerais;  e André Sopas de Melo Bandeira,  cônsul de Portugal  em Belo
Horizonte; e a todos que vêm novamente à Assembleia Legislativa neste ano para,
juntos, celebrarmos esse tempo tão importante da história da humanidade.

É uma alegria estar com vocês aqui nesta Casa; é sempre uma emoção, pois nos
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lembramos desses anos e de momentos de muitas lutas - e se há algo que o povo de
Israel conhece bem são as lutas que vêm deixando, através dos tempos, um exemplo
a ser seguido. Muito obrigado pela presença e por podermos juntos celebrar esta data
tão importante não apenas para Israel, mas também para todos que o amam. Esse é
um  sinal  para  toda  a  humanidade:  um  povo  que  venceu  as  dificuldades  e  uma
oposição, que muitas vezes foi sanguinária, e que foi perseguido durante tanto tempo.

“Governar é construir estradas”. A afirmação do presidente Washington Luís, que
governou o Brasil  entre 1926 e 1930, destacou a importância da infraestrutura de
transportes para o desenvolvimento socioeconômico: boas estradas reduzem o custo
de transportes e, portanto, o preço final dos produtos, tornando-os mais acessíveis ao
consumidor  e  mais  competitivos,  aumentando  os  ganhos  de  produtividade  e
qualidade para toda a cadeia econômica, além, é claro, de aproximar as pessoas, as
famílias e poupar a vida da maioria das mais de 50 mil pessoas que morrem nelas
todos os anos no Brasil.  E gostaria de acrescentar  aqui  o sistema ferroviário,  tão
importante.

Os olhos desse nosso ex-presidente, há quase um século, já estavam voltados para
a infraestrutura do País, enquanto conjunto de atividades e estruturas que servem de
base para o desenvolvimento nacional.  Fazem parte da infraestrutura de um país:
rodovias,  ferrovias,  portos,  aeroportos,  usinas  hidrelétricas,  telecomunicações,
transmissão de energia. A infraestrutura é indispensável para o desenvolvimento de
um  país  e,  quando  é  pouco  desenvolvida,  os  produtos  e  serviços  encarecem,
inviabilizam-se as exportações, e a realização de grandes eventos, como a Copa do
Mundo, fica seriamente comprometida.

Se outrora tínhamos uma pequena parcela da sociedade brasileira vivendo como
belgas, enquanto a maioria vivia uma realidade indiana, o que permitiu ao renomado
economista Edmar Bacha criar o termo “Belíndia”, hoje convivemos com os padrões
Fifa  e  Brasil,  onde  vergonhosamente  o  nome  do  nosso  país,  por  iniciativa  da
presidente Dilma, foi associado ao malfeito, à estagnação e ao retrocesso.

A  infraestrutura  do  Brasil  foi,  até  algumas  décadas,  desenvolvida  quase  que
exclusivamente  com investimentos  públicos.  A partir  da  década de 1990,  com as
privatizações e parcerias entre os setores público e privado, as grandes empresas
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nacionais  e  internacionais  investiram  em  infraestrutura  através  de  contratos  de
concessão.

Obviamente,  quando se  fala  em infraestrutura,  não se  está  falando apenas em
estradas. A construção de usinas hidrelétricas aumenta a oferta de energia no País e
viabiliza  a  expansão  das  indústrias.  Portos  eficientes  reduzem  os  custos  das
exportações, aumentando a capacidade de venda das empresas nacionais para o
exterior, o que aumenta o emprego no País. E o que dizer dos combustíveis fósseis e
seus derivados produzidos pelo nosso maior patrimônio, que é a Petrobras? Mas este
é um tema que merece um capítulo à parte.

Os investimentos em infraestrutura têm importante impacto na redução da pobreza
e na melhora da qualidade de vida da população de menor renda. Há um efeito direto
de aumento da oferta de empregos e salários quando a economia cresce e se torna
mais eficiente e competitiva. Mas há, também, um aumento no valor de mercado do
patrimônio da população pobre quando a sua residência passa a ser servida por rede
de esgoto, água e telefone. Da mesma forma, a propriedade rural passa a valer mais
quando  uma  estrada  facilita  seu  acesso  à  cidade  mais  próxima.  A redução  de
incidência de doenças na população pobre, decorrente da expansão do saneamento
básico, se reflete em aumento da capacidade de aprendizado escolar das crianças e
da capacidade laboral dos adultos. Telecomunicação mais eficiente, barata e inclusiva
permite  que  pequenos  negócios  tenham  custos  operacionais  baixos  e  possam
crescer.  Transportes  urbanos  seguros,  rápidos  e  com  preços  justos  estimulam
estudantes e trabalhadores em suas atividades profissionais e de lazer, efetivando os
direitos sociais.

O  nosso  país  tem  enfrentado  muitas  greves  no  transporte  coletivo  urbano.
Recentemente  Israel  também  enfrentou  uma  grande  greve  no  transporte  coletivo
urbano, porém com uma diferença: em Israel os motoristas saíram com os ônibus e
não  cobraram  a  passagem  dos  trabalhadores.  Com  isso  os  empresários  os
chamaram rapidamente para um entendimento, diferentemente do Brasil, quando os
grevistas resolveram quebrar  e queimar  todos os ônibus.  Nesta noite quero tratar
disso, fazendo uma comparação de mentalidades.

Os  benefícios  do  investimento  em  infraestrutura  se  perdem  quando  eles  são
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malfeitos, são superfaturados, se o material utilizado for de má qualidade, se a obra
construída não for manutenida adequadamente. Para que os investimentos públicos
em infraestrutura atinjam seus objetivos é preciso que o Estado tenha clareza política,
capacidade técnica para planejar e monitorar investimentos. Precisamos de auditorias
permanentes e isentas.  A ineficiência  do  Estado  nesses quesitos  tem gerado um
irreparável  desperdício  de  recursos  financeiros  e  o  aparelhamento  político  da
máquina governamental.

A reversão desse quadro desesperador passa pela recuperação da capacidade de
gestão do Estado brasileiro, reaprendendo a planejar e gerir o dinheiro público. E é
um bom exemplo o que trago nesta noite,  a partir  da experiência de Israel,  esse
jovem país de uma experiente e abençoada nação, a quem homenageamos.

Queria lembrar da gestão dos três últimos governos: o governo Fernando Henrique
Cardoso  tinha  deixado  o  País  sendo  gerido  por  23  ministérios.  Hoje  temos  39
ministérios  na  gestão  deste  país.  Temos  Ministério  da  Pesca,  Ministério  da
Agricultura,  todo  tipo  de  ministério,  com  uma  estrutura  pesada  que  vai  atingir
diretamente a população brasileira pagadora de impostos. Hoje é o primeiro dia em
que os brasileiros começam a trabalhar para eles mesmos. Até o final de maio os
brasileiros  trabalharam para arcar com essa máquina  pesada do governo federal,
uma verdadeira distribuição de capitanias hereditárias entregando a Petrobras para
um grupo de sindicatos, entregando a Eletrobrás para outro grupo. Estamos falando
de um País ineficiente, um País caro para sua população.

Nos  últimos  20  anos,  a  economia  israelense  evoluiu  de  um  perfil  tradicional,
baseado essencialmente na agricultura e na indústria leve, com uso intensivo de mão
de  obra,  para  uma  economia  baseada  no  conhecimento,  com  competitividade
internacional  em  telecomunicações,  informática,  eletroeletrônica  e  agrotecnologia.
Nesse período, a renda per capita da população israelense cresceu a taxas bastante
expressivas, elevando substancialmente a demanda por bens e serviços de alto valor
agregado. O PIB de Israel, país de quase 9 milhões de habitantes, é da ordem de
US$243.000.000.000,00,  maior  que  o  PIB  conjunto  do  Egito,  Jordânia,  Síria  e
Territórios Palestinos. São investidos 4,5% desse valor nos 40 centros de pesquisa e
desenvolvimento.
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O Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial classifica Israel
na  27ª  posição,  acima  de  países  como  Espanha,  Portugal  e  Itália.  Para  efeitos
comparativos, o Brasil ocupa a 56ª posição, entre Colômbia e Trinidade e Tobago. A
taxa de crescimento  econômico de Israel  tem sido  expressiva,  estando acima da
média dos países desenvolvidos, gravemente afetados pela recessão de 2008-2009.
Israel  é  um  país  fortemente  integrado  aos  fluxos  de  comércio  e  investimentos
mundiais,  figurando  entre  as  economias  mais  globalizadas  do  mundo.  Apesar  da
instabilidade  política  do  Oriente  Médio,  Israel  tem  sido  extraordinariamente  bem
sucedido em atrair investimentos provenientes da Europa, Estados Unidos e Extremo
Oriente,  não  só  para  o  setor  de  alta  tecnologia,  mas  também  para  setores
tradicionais, como indústria de alimentos e indústria têxtil.

Existe  potencial  para  ampliação  de  parcerias  empresariais  nos  setores  de  alta
tecnologia,  semicondutores,  instrumentos  óticos  e  de  alta  precisão,
telecomunicações,  nanotecnologia,  assim  como biotecnologia,  incluindo  fármacos,
nos quais firmas israelenses têm notável capacidade tecnológica. Serviços de alta
tecnologia,  que se  caracterizam  pela  agregação de valor  e  uso de mão de  obra
especializada com elevada formação acadêmica,  tendem a adquirir  sempre  maior
relevância na formação do PIB israelense e na composição das exportações do país.
E essa é a consequência natural de um país com renda per capita de US$33.900,00,
quase três vezes maior que a brasileira, segundo colocado no mundo em número de
livros  publicados  per  capita,  detentor  de  12  prêmios  Nobel,  o  maior  índice  de
premiação per capita do mundo.

Gostaria  de  destacar  contribuições  atuais  de  Israel  para  a  humanidade:  a
Universidade de Tel Aviv está desenvolvendo uma vacina nasal  que protegerá da
doença  de  Alzheimer  e  de  derrames.  Experiências  bem-sucedidas  estão  sendo
realizadas. O Technion de Haifa, instituto dedicado à pesquisa de tecnologia médica,
desenvolveu  um  teste  de  sangue,  simples,  que  pode  detectar  várias  doenças,
inclusive o câncer. O Dr. Célio Galante, especialista em oncologia, nos honra com sua
presença aqui. O Centro Ichilov de Tel Aviv isolou uma proteína que vai substituir a
colonoscopia na detecção do câncer de cólon. Basta um simples exame de sangue.
O câncer do cólon mata cerca de quinhentas mil pessoas por ano. Muitas dessas
mortes poderiam ser evitadas se detectadas a tempo.
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A acne, que não mata, mas gera grande baixa estima a milhões de adolescentes,
teve  a  cura  descoberta  pelo  laboratório  CureLight,  através  da  emissão  de  raios
ultravioleta de alta intensidade sobre as bactérias que produzem acne. Que notícia
boa! O Laboratório Given Imaging desenvolveu uma pequena câmera na forma de
comprimidos,  que  são  engolidos.  A câmara  envia  milhares  de  fotos  do  aparelho
digestivo. Essas imagens de alta qualidade - 2 por segundo, durante 8 horas - podem
detectar  pólipos,  câncer  e  fontes  de  sangramento.  O  paciente  expele  a  câmera
através do reto. Esse é o fim da endoscopia. Os judeus já descobriram que basta um
comprimidinho, não é necessário aquele tubo.

A Universidade Hebraica desenvolveu um estimulador elétrico por baterias que são
implantados  no peito  dos pacientes  com Parkinson,  bem como marca-passos.  As
emissões destes sinais nervosos bloqueiam as unidades que causam os tremores. O
odor da respiração de um paciente pode ser usado para detectar se ele tem câncer
de pulmão. O Instituto de Nanotecnologia Russell Berrie criou sensores capazes de
perceber e registrar 42 biomarcadores que indicam a presença de câncer de pulmão
sem a necessidade das invasivas biópsias.

É possível fazer sem cateterismo, em muitos casos, exames que visam diagnosticar
o estado das artérias coronárias. O EndoPAT é um dispositivo colocado nas pontas
dos dedos indicadores que pode medir o estado das artérias e prever as chances de
um ataque cardíaco ocorrer por sete anos. A Universidade Bar Ilan está estudando
um novo medicamento para combater  o  vírus  da hepatite,  do ébola e  da  aids:  é
chamado  de  armadilha  de  Vecoy,  pois  engana  o  vírus  para  alcançar  a  sua
autodestruição.  Os  cientistas  israelenses  do Hadassah Medical  Center  podem ter
curado o primeiro caso de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como doença de
Lou Gehrig. O tratamento foi desenvolvido com base em células-tronco.

Sem  dúvida  que  nosso  país,  com  a  contribuição  da  comunidade  judaica,  se
tivéssemos mais intensivamente buscado o entendimento com Israel, poderia estar
experimentando  um  novo  tempo.  Lamentavelmente,  estamos  experimentando  um
tempo de estagnação da gestão no nosso país. Nosso país parou. Imaginar que no
nosso país, para contabilizar quem está trabalhando, aqueles que estão recebendo
do Bolsa Família são contados como trabalhadores. Isso é um atraso na mentalidade
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e na cultura do Brasil. Não tenho dúvida de que Israel é exemplo para o nosso país, e
que deve ser seguido. Lamentavelmente, o nosso atual governo buscou o caminho
errado, fez uma parceria com o Irã, fez uma parceria com países árabes. Os nossos
últimos  presidentes  e  presidentas  erraram  o  caminho  no  Oriente  Médio,  e  nós
estamos vivendo uma total estagnação no País, de ideias, de modernidade. Estamos
atrasados  até  na  maneira  de  nos  manifestarmos  nas  ruas.  Até  nisso  estamos
equivocados. Sonho para o Brasil uma mentalidade como a de Israel, de trabalho,
Marcelo Guimarães, da busca do trabalho, da bênção que está no trabalho, nesse
exemplo que Israel dá a todos nós e que o Brasil resolve desprezar.

Nós  podemos  acompanhar  no  Brasil  os  efeitos  disso  nas  escolas.  Os  livros
adotados nas escolas e o currículo pregam exatamente o contrário do que Israel faz.
E, por isso, nós todos estamos com esse sentimento de que o Brasil está perdendo
muito. Os números do último PIB brasileiro têm um significado: o brasileiro está mais
pobre. Mas o mais grave é que não está mais pobre por falta de recursos financeiros;
o mais grave é a nossa pobreza de pensamento, de mentalidade, de cultura; o mais
grave é o nosso atraso. O Brasil precisa mudar, e nós já temos o exemplo, que é
Israel. Gosto de dizer que quando fui, com o Marcos e Sílvio e com o governador
Anastasia a Israel, quando descemos em Tel Aviv, anunciaram que iríamos descer na
pista 7 do Aeroporto Ben Gurion.

Fiquei pensando: pista nº 7! Será que são sete pistas ou haveria mais? No Brasil,
nos nossos aeroportos, descemos na pista nº 1, no aeroporto internacional, na pista
nº 1. Um país que se recuperou em 66 anos, será que seu aeroporto tem mais de
sete pistas? Quem sabe o ministro vai  desvendar  para nós quantas pistas  tem o
Aeroporto Internacional Ben Gurion, de Tel Aviv? Eu desci, naquele dia, na pista nº 7,
tenho  certeza,  mas  pode  ser  que  o  aeroporto  tenha  mais  pistas.  E  nós  não
conseguimos consertar o que está em volta de um aeroporto. Dizia-me alguém que
trabalha  no  Aeroporto  de  Confins  que  a  empresa  está  colocando  granito  sobre
granito. E ele perguntou: “O que é isso?”. Isso é obra emergencial, vale tudo. Este é o
sonho de alguém: fazer uma obra em emergência. Então, estão colocando granito
sobre granito. É dessa maneira que nosso dinheiro tem sido utilizado. Quero convidar
todos para ajudar a construir esse novo Brasil. O exemplo nós já temos: Israel é o
nosso exemplo. Muito obrigado.
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Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado João Leite, representando o presidente da

Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  presidente  da
Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Sr. Marcos Brafman, de placa alusiva
a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Em
14/5/1948, Israel proclamou sua independência, e isso significou uma grande vitória
para o povo que, durante séculos, lutou por liberdade e paz. Hoje, mais de 60 anos
depois, essa importante nação se orgulha de ser uma das economias mais sólidas do
mundo e uma notável exportadora de tecnologia, além de um modelo de investimento
em educação e saúde. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a
importância do Estado de Israel para todo o mundo e para o Estado, rende a ele justa
homenagem, em comemoração do dia da sua independência”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Marcos Brafman

Boa noite, Exmo. Sr. Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, deputado Dinis Pinheiro. Nosso prezado amigo, quero, em nome da nossa
comunidade  judaica,  agradecer,  novamente,  a  oportunidade  de  estarmos
comemorando, nesta Casa, o aniversário da Independência do Estado de Israel e as
belas palavras que V. Exa. disse a respeito do Estado de Israel. Quero também dizer
como V. Exa. é respeitado e muito querido pela nossa comunidade. Muito obrigado,
novamente.

Caro Lior Ben Dor, ministro da embaixada de Israel no Brasil, representando Rafael
Eldad, embaixador de Israel no Brasil; caro amigo e ex-presidente Sílvio Musman,
cônsul  honorário  de  Israel  em  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  André  Sopas  de  Melo
Bandeira, cônsul de Portugal em Belo Horizonte, que, mais uma vez, nos prestigia em
nossa comemoração da independência do Estado de Israel;  nosso agradecimento
especial à competente assessoria do gabinete do deputado João Leite. Quero saudar
os  presidentes  das  nossas  entidades  judaicas,  já  nominados,  e  os  diretores
presentes;  os  nossos  jovens  do  movimento  Habonim  Dror;  ex-presidentes,
conselheiros e diretores da nossa Federação Israelita; e nossa diretora executiva da
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federação.  Cumprimento  a  todos  e  a  todas  da  nossa  comunidade  judaica  aqui
presentes; telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, funcionários
desta Casa, senhoras e senhores.

Escreveu Primo Levi, em seu romance Se não agora, quando?, este texto de uma
canção composta em 1943: "Vocês nos reconhecem? Somos as ovelhas do gueto.
Tosadas durante mil  anos,  resignadas à ofensa.  Agora,  aprendemos as trilhas da
floresta, aprendemos a atirar e acertamos no alvo. Se não me defendo, quem me
defenderá?  Se não for  assim,  como será? E se não for  agora,  quando? Nossos
irmãos subiram ao céu pelos caminhos de Sobibor, Treblinka, Auschwitz. Cavaram,
um  túmulo  nos  ares,  só poucos de nós  sobreviveram pela  honra de nosso povo
submerso para a justiça e o testemunho. Somos os filhos de Davi e os obstinados de
Massada.  Subamos  juntos  para  a  terra  onde  seremos  homens  entre  os  outros
homens. Se não me defendo, quem me defenderá? Se não for assim, como será? E,
se não agora, quando?”.

Alguns  dias  atrás,  deputado  João  Leite,  assisti  novamente  ao  vídeo  de  uma
cerimônia sobre o Holocausto, acontecida 60 anos após esse texto ter sido escrito. O
vídeo mostra, no ano de 2003, jatos da Força Aérea de Israel que foram à Europa
com  uma missão especial:  sobrevoar  o  campo de extermínio  de  Auschwitz.  Eles
levaram em suas asas o pedido dessa canção atendido pelo povo de Israel e um
alento  ao  grito  sofrido  dos  nossos  6  milhões  de  homens,  mulheres  e  crianças
cruelmente assassinados pelos nazistas na Europa da Segunda Grande Guerra. Mas,
sobretudo, responderam à hipocrisia dos que ainda perguntavam “por que Israel?” e
mostraram uma vez mais ao mundo que holocausto nunca mais.

Sessenta  e  seis  anos  se  passaram  desde  a  sua  independência,  porém  os
antissemitas continuam não tolerando a existência de um Estado forte e capacitado a
defender  o  povo judeu.  Na  Idade  Média,  o  antissemitismo  era  ódio  religioso.  No
século  XIX,  virou  ódio  racial;  e  agora  o  antissemitismo,  como uma metamorfose
ambulante, prega o ódio aos judeus porque têm um Estado. Isso se apresenta no
chamado  antissionismo  ou  anti-israelismo,  a  terceira  face  do  asqueroso
antissemitismo.

Temos elevada autocrítica, aliás uma das características marcantes do povo judeu.
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Sabemos  que  nenhuma  nação  é  perfeita,  e  a  crítica  faz  parte  da  liberdade
democrática  na  qual  Israel  está  perfeitamente  inserido.  Estou  me  referindo  ao
antissemitismo demonstrado nas críticas desproporcionais e levianas contra o Estado
de Israel. Paralelamente a isso, vemos esse crescente e intolerável ressurgimento na
Europa do nacionalismo xenófobo e populista. É como se a tragédia que assolou o
mundo há apenas 70 anos se repetisse, por meio da loucura de alguns e da apatia de
muitos.

A França, por exemplo, teve agora mais de 50% de não votantes, o que permitiu
preocupante avanço da extrema direita nas eleições do parlamento europeu. Abra o
olho,  humanidade!  Da última vez que a  Europa trilhou os  caminhos obscuros  da
cultura letal da pureza étnica, o preço pago foi de 50 milhões de vidas. Qual será o
preço agora?

Esses acontecimentos reforçam a  importância  para o  povo judeu do Estado de
Israel  e  escancaram  a  motivação  antissemita  das  campanhas  que  se  organizam
contra  a  sua  existência.  É  importante  sempre  lembrar  que,  em  sua  maioria,  são
campanhas  promovidas  pelas  chamadas  extremas  direita  e  esquerda,  que  se
organizam  politicamente.  Também  é  muito  importante  lembrar  que  os  grupos
extremistas islâmicos ameaçam não apenas os judeus, mas todos os seres humanos
que não compartilham de sua visão religiosa.

Não somos mais os judeus desprotegidos que viviam nas cidades da Europa e
foram covardemente perseguidos e massacrados por antissemitas, pelos neonazistas
e fascistas, com o aval de governos coniventes com o preconceito e a intolerância. As
garantias civis e a liberdade que as minorais conquistaram nos países democráticos
são fundamentais para o desenvolvimento da humanidade e o direito universal, que
deve ser preservado a todo o custo pelas pessoas que se importam com o futuro
decente das próximas gerações. Nenhum atentado, por menor que seja e onde quer
que aconteça contra qualquer pessoa, pode ficar impune. Devemos ser esclarecidos,
e os responsáveis devem responder perante a Justiça.

Somos, como sempre fomos, um povo amante da paz e defensores do bem maior
do  ser  humano:  o  direito  à  vida,  com  liberdade.  Conseguimos  transformar  em
realidade o sonho de Theodor Herzl de criar no deserto o que é hoje o Estado de
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Israel, forte e preparado para defender o povo judeu e, sobretudo, beneficiando toda
a humanidade com o seu desenvolvimento científico e tecnológico, sobre o qual o
deputado João Leite falou muito bem. Esse desenvolvimento científico e tecnológico
está sendo compartilhado por Israel, em benefício de todo o mundo.

Mas os críticos cruéis não perdoam. E o estado árabe palestino? Dizem não ter sido
criado  por  culpa  de  Israel.  Será  mesmo?  E  os  20  anos  em  que  a  Cisjordânia
pertenceu  à  Jordânia  e  Gaza  ao  Egito?  Por  que  não  criaram  o  estado  árabe
palestino? A verdade precisa ser dita.  O mundo árabe não está comovido  com a
questão  palestina.  Basta  constatar,  por  exemplo,  as  gerações  de  palestinos  que
vivem na Síria e no Líbano, sem receberem cidadania, de modo a perenizar a sua
situação de refugiados. Interessa à parcela do mundo árabe, que permanece inimiga
de Israel, manter o povo palestino como um povo oprimido e supostamente vitimizado
por Israel. Os palestinos são vítimas dos próprios países árabes, das suas disputas
internas tribais ou de seus líderes, mas pouco ou quase nada se debate em relação a
isso.

E nos tempos de hoje? Dois estados para dois povos resumiria o processo de paz
entre Israel e o mundo árabe? A realidade atual dos fatos é outra. Já existem quatro
Estados, com diferentes realidades institucionais para os dois povos. De um lado, o
Estado de Israel, o único país do povo judeu; de outro lado, três Estados árabes. O
reino  hashemita da  Jordânia,  constituído  pela  Liga  das Nações,  em  setembro  de
1922,  com  o  nome  de  Transjordânia,  numa  parte  do  Mandato  Britânico  para  a
Palestina.

O segundo Estado, ainda em formação, se chama Palestina e foi instituído pelos
acordos de Oslo  de 1993,  administrado pela  Autoridade Nacional  Palestina,  onde
infelizmente não se avançou com determinação no processo para estabelecimento
formal do Estado palestino na região, que era baseado, aliás, em projetos conjuntos
com Israel e na utilização dos recursos naturais. O terceiro Estado árabe palestino foi
constituído,  de  fato,  em 2005,  com a  retirada israelense  da Faixa  de  Gaza,  que
passou a ser um Estado em tudo,  menos no nome. Ele possui  um governo com
controle total sobre o território e mantém uma guerra aberta com o objetivo declarado
de aniquilação total de Israel.



666
____________________________________________________________________________

A existência de três Estados árabes onde deveria haver apenas um evidencia o
sectarismo que impera  no  mundo árabe e que  vai  além  da Palestina,  com lutas
fratricidas violentas e cruéis acontecendo na Síria, no Iraque e no Líbano. E nada
disso é uma novidade. O sectarismo do mundo árabe antecede em muitos séculos o
sionismo político; não é, portanto, resultado do estabelecimento do Estado de Israel
em 1948, visão equivocada e, mais uma vez, largamente difundida pelos antissemitas
de plantão.

A  hoje  frustrada  Primavera  Árabe  trouxe,  sim,  grandes  expectativas  porque
acreditamos que a fraternidade e a democracia entre os árabes são pré-requisitos
para a paz e para o desenvolvimento na região. É fundamental entender e debater
essa realidade objetiva do Oriente Médio. Querem desenvolvimento? Parem de se
matar. Querem democracia? Sigam o exemplo de Israel. E a tão sonhada paz, um dia
poderá ser conquistada. Shalom! Obrigado e boa noite.

Palavras do Sr. Lior Ben Dor
Boa noite. Deputado João Leite; cônsul honorário de Israel em Minas Gerais, Dr.

Sílvio Musman; Sr. Marcos Brafman, presidente da Federação Israelita do Estado de
Minas Gerais, colega e cônsul de Portugal aqui em Minas Gerais; movimentos juvenis
e  todos  os  amigos  de  Israel;  é  com grande  alegria  que,  como representante  da
embaixada de Israel, participo deste evento em homenagem ao Estado de Israel no
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Vejo esses dois exemplos como clara demonstração da forte amizade que une os
povos e os governos de Israel e do Brasil. Gostaria primeiramente, de forma muito
especial,  de agradecer ao nosso amigo, Exmo. Deputado João Leite,  por tomar a
iniciativa  de  fazer  hoje  esta  cerimônia  para  o  Estado  de  Israel,  aqui  em  Belo
Horizonte. Também quero agradecer à Federação Israelita,  que também tem parte
muito importante nesta iniciativa, assim como o cônsul honorário, Sílvio Musman, e a
todos os presentes, amigos de Israel.

É com grande satisfação que digo que hoje as relações entre o Brasil e Israel estão
atravessando  um  de  seus  melhores  momentos.  Esta  amizade  está  baseada  no
profundo sentimento de afinidade e admiração que existe entre nossos povos. De
todos os modos, é grande o potencial de melhoramento das relações e requer esforço
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e dedicação das duas partes, visando elevar esse potencial aos níveis adequados.
Israel, que celebra 66 anos de sua independência, nasceu de um sonho. Israel é a
realização de esperanças milenares. Todos sabem que o caminho percorrido para
alcançarmos a independência não foi fácil.  A luta para garantir  essa conquista de
nosso país ainda não terminou. Ainda não conhecemos, como qualquer outra nação
ao redor do mundo, uma paz verdadeira e duradoura. Já assinamos acordos de paz
com nossos vizinhos, Egito e Jordânia, e desejamos algum dia viver em paz com
todos os nossos vizinhos árabes e muçulmanos.  Aceitamos,  com muita alegria,  o
convite do papa Francisco para rezar no Vaticano pela paz. A sua oração é a nossa
oração também.

Hoje, graças aos esforços, à dedicação e à tenacidade de nossa gente, vemos com
muita  satisfação  que  temos  um  país  desenvolvido,  próspero  e  reconhecido
mundialmente  por  sua  excelência  em  diversos  setores,  como  educação,  saúde,
serviços sociais, tecnologia, ciência, entre outros. Se o primeiro Premier David Ben
Gurion fosse vivo, com certeza se orgulharia desse milagre construído ao longo dos
últimos 66 anos.

Por todos esses motivos, a celebração de mais um aniversário de Israel - já é a
oitava vez que estamos celebrando, aqui em Belo Horizonte, a nossa independência -
é motivo de muita alegria e orgulho para todos nós. Faço votos para que, no próximo
ano,  a  celebração  do  sexagésimo  sétimo  aniversário  do  Estado  de  Israel  seja
marcada pela conquista da paz e da tranquilidade.

Para  encerrar,  expresso  uma vez  mais  o  meu profundo  agradecimento  a  essa
honorável Casa, formulando votos de muito sucesso nos jogos da Copa do Mundo,
especialmente daqueles jogos daqui, do Mineirão, culminando claro com uma vitória
da seleção brasileira no jogo final, no Maracanã.  Shalom!  Paz. Viva Israel!  Viva o
Brasil!

O locutor - Com a palavra, o deputado João Leite, representando o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente
Lerei a mensagem deixada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro. Antes da leitura, gostaria de falar sobre algo
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que está me animando muito. Refiro-me ao trabalho do Jacques Levy. Sou formado
em história e estou muito entusiasmado com o resgate da história judaica em Minas
Gerais.  O  Jacques,  junto  com  a  UFMG,  faz  um  importante  trabalho.  O  Marcelo
Guimarães trabalha com o Museu da Inquisição.

Recentemente conheci a Dra. Neuza Ferreira, que escreveu o livro  300 anos de
inquisição em Minas Gerais. É uma obra interessante, com relatos sobre a presença
dos cristãos-novos em Minas Gerais - nos Gerais e nas Minas -, a entrada pela Bahia,
pelo  Norte  de  Minas.  É  um  livro  impressionante.  Portanto  gostaria,  com  essas
palavras, de animar o Jacques a continuar e os demais a conhecer o museu que o
Marcelo e a comunidade Har Tzion fizeram no Bairro Ouro Preto. Tive a oportunidade
de participar da inauguração. É algo maravilhoso, que merece ser visitado. Queria
animá-los  a  continuar  o  resgate  dessa  história  tão  bonita  dos  judeus  em  Minas
Gerais. É aquilo que a gente aprendeu. Muitas coisas que fazemos aprendemos com
os judeus. Então esse trabalho é importante. Temos pessoas capacitadas. Vejo aqui o
Naftale e o Paulo. Todos são conhecedores de tantas coisas. É um presente para
toda Minas Gerais conhecermos essa história.

Vou ler agora a mensagem do presidente Dinis Pinheiro. (- Lê:) “Estamos reunidos
hoje, neste Plenário, para celebrar, com alegria, a data de 14/5/1948, que marca o
nascimento do moderno Estado de Israel. É maravilhoso testemunhar a prosperidade
do país, fundado em uma sessão da Organização das Nações Unidas presidida por
um brasileiro, o diplomata Osvaldo Aranha. À estabilidade política interna soma-se o
notável desenvolvimento econômico, decorrente do espírito inovador e empreendedor
de seu povo. Os serviços e a indústria são responsáveis por quase a totalidade da
riqueza  produzida  em Israel,  e  o  setor  agrícola,  embora  menos  representativo,  é
altamente mecanizado.

Todo  o  imenso  crescimento  econômico  alcançado  nas  últimas  décadas  foi
conjugado com o comprometimento com a sustentabilidade e com o meio ambiente,
abrigando seu território vastas áreas de floresta plantada. Além disso, Israel investe
um elevado percentual de seu produto interno bruto em pesquisa, o que levou Bill
Gates a declará-lo  o país  que mais  tem contribuído para a revolução tecnológica
mundial.  Esse  destaque  nos  setores  econômicos  de  ponta  se  deve  à  elevada
qualificação de sua mão de obra.



669
____________________________________________________________________________

Tanto  a educação quanto  a saúde e o bem-estar  de  seus quase 8  milhões de
habitantes são prioridade, levando o país a ocupar a 16ª posição mundial no ranking
do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Embora seu maior parceiro comercial
seja os Estados Unidos, os negócios com o Brasil vêm aumentando nos últimos anos,
tendo, entre 2009 e 2013, crescido cerca de 70%.

Mais fortes que os laços econômicos são, no entanto, as ligações afetivas, políticas
e culturais que unem israelenses e brasileiros. Ambos são países de imigrantes, que
recebem  calorosamente  aqueles  que  buscam  abrigo  em  seu  solo,  partilhando  o
apreço pelo  multiculturalismo,  pela  liberdade e  pela  democracia.  Além da maioria
judaica, vivem em israel muçulmanos, cristãos e adeptos de outras religiões, vindos
de todas as partes do planeta, trazendo, assim, para o grande mosaico cultural do
país, suas tradições, ideias e costumes. O Brasil, que também é conhecido por sua
hospitalidade, tem sido o destino escolhido por inúmeros migrantes de origem judaica
desde o período colonial.

Ao  longo  dos  séculos,  os  judeus  brasileiros  vêm  contribuindo  para  o
desenvolvimento  econômico,  cultural  e  social  de  nosso país.  A expressividade de
Lasar Segall e de Clarice Lispector na história de nossas artes plásticas e de nossa
literatura inspira a atuação de intelectuais e artistas como Débora Bloch, de origem
mineira,  Moacyr  Scliar,  Boris  Casoy,  Gilberto  Dimenstein  e  tantos  outros  talentos
consagrados na vida nacional. O profissionalismo e a notável capacidade intelectual
são,  a  propósito,  características  da  atual  comunidade  israelita  de  Minas  Gerais,
composta por cerca de 8 mil pessoas, vivendo sobretudo na capital, mas também em
outros municípios, como Governador Valadares.

A Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, fundada em 1964 e atualmente
presidida com competência por Marcos Brafman, trabalha para que os judeus que
vivem  em  nosso  estado  possam  manter  e  cultivar  seus  valores  pregando  a
solidariedade  entre  os  homens,  independentemente  de  diferenças  raciais  ou
religiosas.

Embora jovem, Israel tem uma longa história, feita de sofrimento e sacrifício, mas
também de sucesso e superação, o que evidencia a força de seu povo. Que esse
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legado de coragem e fibra ajude o país a superar os conflitos no Oriente Médio e que,
em um cenário de paz, Israel possa continuar a crescer e a se desenvolver.” Essa é a
mensagem do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dinis
Pinheiro.

Apresentação Artística
O locutor - Neste momento, teremos o prazer de acompanhar a leitura da poesia

intitulada A bandeja de prata, que será conduzida por jovens do grupo Habonim Dror.
O Sr. Rafael Kuperman - Boa noite a todos os presentes, senhores componentes da

Mesa, telespectadores. Antes de passar à leitura da poesia, gostaria de lembrar que
amanhã começa uma festividade importante para o povo judeu, o Shavuot, que, em
português, que dizer “semanas”. Nela celebramos a entrega, no Monte Sinai, dos 10
mandamentos, que foi feita por Deus a Moshe Rabeinu, o patriarca Moisés, há 3.326
anos. Tal presente nos foi concedido sob uma condição: a de que passaríamos de
geração a geração, “le dor vador”, tais preceitos. A partir disso, tornamo-nos um povo,
um povo que até hoje persiste, após várias adversidades e perseguições, e que hoje
tem sua própria casa, seu próprio Estado.

No dia 15/12/1947, duas semanas após a histórica resolução da Assembleia das
Nações Unidas, na qual se resolveu a partilha da Palestina, Chaim Waitzman, então
presidente da Organização Sionista Mundial e depois primeiro presidente do Estado
de Israel, dirigiu-se à assembleia do Conselho das Federações Judaicas em Atlanta
dizendo: “Não se concede um Estado a um povo em bandeja de prata”. Com essa
frase, Waitzman soube sintetizar um sentimento e uma realidade: o Estado de Israel
apenas seria viável com o esforço de todo o povo judeu. Inspirado nessa famosa
frase, o poeta Natan Alterman escreveu o poema  Magash hakesef - a bandeja de
prata:

“Não se concede um Estado a um povo em bandeja de prata. / A terra se cala, o
céu avermelhado obscurece lentamente sob fronteiras fumegantes. / Uma nação se
levanta com o coração rasgado, mas respirando... / para receber um milagre, milagre
único, sem par... Com a cerimônia que se aproxima, / ela se levanta, / colocando-se
ereta à luz do luar, / em festa e temor. Então, diante dela acercam-se uma moça e um
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rapaz.  /  Lentamente  avançam  até  que  se  assentam  diante  da  nação.  Sujos,  em
uniformes  de  batalha  e  sapatos  pesados,  /  sobem  pela  trilha,  caminhando  em
silêncio. Não conseguiram trocar de roupa, nem tempo tiveram para lavar de suas
frontes / os traços do cansaço de dias e noites na linha de fogo. Embora infinitamente
exaustos e sem trégua, / gotas de suor de juventude / ainda vemos em suas testas.
Assim, em posição de sentido, / sem dar sinal de vida ou de morte. / E a nação, em
lágrimas  e  surpresa,  pergunta:  /  'Quem  são  vocês?'  /  E  eles  silenciosamente
respondem:  /  'Somos  a  bandeja  de  prata  sobre  a  qual  o  Estado  judeu  lhes  foi
concedido.' / Assim dirão e voltarão para as sombras. / E o resto será contado nas
Crônicas de Israel.”

Aproveitando,  não  podemos  deixar  de  citar  que  existe  uma  cidade  chamada
Jerusalém, muito respeitada e querida pelas três religiões: o cristianismo, o islamismo
e  o  judaísmo.  O  nome  Jerusalém  vem  do  hebraico  Yerushaláyim; Yeru  está
relacionado  à  palavra  Yir'á, que  são  pequenos  impulsos  que  levam  a  grandes
acontecimentos.  Não  podemos  deixar  de  citar  a  parte  shaláyim,  que  podemos
relacionar com shalom, que, em hebraico, significa paz. Nós do Movimento Juvenil
Judaico Habonim Dror, além de lutar por um estado judeu mais justo e igualitário,
lutamos também pela paz em todos os lugares do mundo. Deixamos clara a nossa
posição de que a paz será atingida e é, no momento, o que há de mais importante
para todos.  Ale Veagshem,  que, em hebraico, significa subamos e nos realizemos.
Muito obrigado.

O  presidente  -  Fiquei  tão  entusiasmado  com  os  meninos,  que  precisaram  me
lembrar que preciso encerrar a reunião.

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 3, 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
3/6/2014.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 35ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 3/6/2014

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -
Palavras do Presidente - Entrega de Título - Palavras do Sr. Nelson Arns Neumann -
Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Bosco - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva -  Durval  Ângelo -  Romel Anízio -  Rômulo Viegas -  Sebastião
Costa - Ulysses Gomes - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arns,
arcebispo emérito de São Paulo, do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais, concedido, a requerimento do deputado Dinis Pinheiro, pelo governador do
Estado, por meio do Decreto nº 119, publicado no Diário do Executivo, em 25/3/2014.

Composição da Mesa
O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  o  Exmo.  Sr.  Nelson  Arns

Neumann,  coordenador  internacional  da  Pastoral  da  Criança,  representando  o
cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo; o Exmo. e Revmo.
Sr. Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte; e
os Exmos. Srs.  deputados Bosco,  Dalmo Ribeiro Silva,  Rômulo Viegas e Wander
Borges.
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Registro de Presença
O locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença em  Plenário  dos  Exmos.  Srs.

Pablito,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Athié  Cruz,  diretor  da
Associação  dos  Dirigentes  Cristãos  de  Empresas  e  da  Associação  Comercial  e
Empresarial de Minas Gerais; ex-senador Ronan Tito; e ex-deputado Antônio Faria.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Ouviremos agora o Hino Nacional,  que será apresentado pelo Grupo

Vocal Claridade Musical, sob a regência de Letícia Reis.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor - Neste momento, será exibido um vídeo em homenagem ao cardeal Dom

Paulo Evaristo Arns.
- Procede-se à exibição do vídeo.
O locutor - Com a palavra, para o seu pronunciamento, o presidente da Assembleia

Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que solicitou a concessão
do título ao homenageado.

Palavras do Presidente
Quero  saudar  aqui  o  Sr.  Nelson  Arns  Neumann,  coordenador  internacional  da

Pastoral  da Criança, representando o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo
emérito  de São Paulo e Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais;  Exmo. e
Revmo.  Sr.  Dom  Walmor  Oliveira  de  Azevedo,  arcebispo  metropolitano  de  Belo
Horizonte;  Exmos.  Srs.  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Bosco;
senhoras,  senhores,  jovens  e  crianças;  Aécio,  fraterno  amigo  e  ex-prefeito  de
Ladainha, extraordinário gestor público - aliás, é uma alegria revê-lo; e o dileto amigo
Fernando,  prefeito  de  Barra  Longa.  Quero  cumprimentar  a  imprensa  presente  e
registrar a presença sempre valiosa do deputado Célio Moreira; amigos e amigas.

A história da Igreja Católica, ao longo de seus dois milênios, tem sido marcada com
frequência pela presença de homens com tamanha força de amor, religiosidade e
dedicação, que mudaram os caminhos da humanidade.

Sem a pretensão de ser um analista dessa história, mas apenas na condição de
modesto e fervoroso cristão,  permito-me destacar  dois  desses homens: o cardeal
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Ângelo Roncalli, feito papa João XXIII, que mudou a trajetória da igreja e influenciou o
mundo  inteiro  com  o  Concílio  Vaticano  II;  e  o  cardeal  Bergoglio,  o  nosso  papa
Francisco, que promove neste momento uma nova inflexão para a igreja, ampliando
os  seus  compromissos  com  os  mais  necessitados.  Como bem  disse  dele  nosso
arcebispo Dom Walmor de Oliveira, o papa Francisco veio reforçar em todos nós,
cristãos,  a  necessidade  de  concretizar  um  novo  modelo  de  globalização,  a
globalização da solidariedade e da justiça.

Hoje  estamos  reverenciando  a  figura  de  mais  um  homem  da  igreja  que  se
enquadra, à perfeição, no perfil daqueles que, como os papas João XXIII e Francisco,
mudaram os rumos da história.  Falamos de Dom Paulo Evaristo Arns, franciscano
como o papa Francisco e que se tornou o "cardeal  da resistência" para todos os
brasileiros.  E  agora,  para  nossa  alegria,  podemos  chamar  esse  catarinense  de
Forquilhinha de conterrâneo, podemos chamá-lo de mineiro.

Quando tomamos a iniciativa de propor ao Plenário desta Casa a concessão da
cidadania  honorária  de  Minas  Gerais  a  Dom  Paulo,  estávamos  corrigindo  uma
injustiça histórica, uma vez que essa cidadania lhe havia sido negada há 35 anos.
Mas, muito mais que isso, estávamos fazendo justiça à própria história.

Repetindo o que eu já afirmava no requerimento de proposição da cidadania, devo
dizer que Dom Paulo é um daqueles seres humanos diferenciados, que soube postar-
se e comportar-se diante dos acontecimentos como cidadão absolutamente leal ao
compromisso com a vida, com a liberdade e com os princípios mais profundos da
justiça.

Nunca é demais, aliás, relembrar a história de Dom Paulo, iniciada em uma grande
família de uma pequena cidade de Santa Catarina. Desde a infância, como relatam as
irmãs, Dom Paulo já demonstrava o sentimento que marcaria toda sua vida: o amor
ao próximo, a doação integral à procura do bem comum.

Depois dos estudos inaugurais em Santa Catarina e no Paraná, foi ordenado padre
em Petrópolis e aí dedicou-se por uma década ao ministério, já voltando sua atenção
integralmente para a população menos favorecida. Lecionou na Universidade Católica
de Petrópolis e doutorou-se em letras na Sorbonne, na França. Na volta ao Brasil, foi
professor em Agudos e em Bauru, antes de retornar a Petrópolis e retomar ali seu
ministério em favor da periferia.
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Nomeado bispo auxiliar em 1966, inicia a militância que o tornaria uma das mais
emblemáticas figuras da história brasileira. Toma posse como arcebispo em 1970 e
como cardeal em 1973, quando vende o palácio episcopal que deveria lhe servir de
residência  e  investe  os  US$5.000.000,00  na  construção  de  1.200  centros
comunitários na periferia de São Paulo.

Dedicou-se  à  formação  das  comunidades  eclesiais  de  base,  criou  a  Comissão
Justiça e Paz, incentivou a Pastoral da Moradia e a Pastoral Operária e em 1985,
com a brava irmã Zilda, mulher também extraordinária e possuída dos princípios mais
puros e sublimes, mãe do Dr. Nelson, que aqui hoje representa o cardeal, implantou a
Pastoral da Criança, cujo trabalho em todo o Brasil foi e ainda é responsável pela vida
de milhares, se não milhões, de crianças.

É também nessa época que, além de sua ação pastoral, Dom Paulo emerge como
um dos grandes baluartes da defesa da democracia e do fim da tortura no Brasil. Não
se omite, em momento algum, diante da repressão, questionando pessoalmente os
generais e dando suporte e alento às famílias dos desaparecidos e torturados. Assim
é que, ao lado do pastor Jaime Wright, organiza o projeto Brasil: Nunca Mais, que
documenta a prática da tortura entre nós e toma iniciativas como a celebração do ato
ecumênico  de  denúncia  do  assassinato  do  jornalista  Vladimir  Herzog  nas
dependências do DOI-Codi paulista.

Minhas senhoras, meus senhores, meu querido Dom Walmor, no momento em que
o Brasil revisita sua história e conta 50 anos de um episódio que mergulhou o País
em mais de duas décadas de obscurantismo, cabe a nós rever essa história com o
espírito  de  quem  quer  construir  um  futuro  cada  dia  melhor.  Para  isso,  antes  de
revolver o passado para redescobrir  e apontar culpados, melhor seria identificar e
reverenciar a presença dos que souberam resistir e contrapor-se ao obscurantismo.

Essa foi nossa justificativa para propor a Minas e aos mineiros que acolhêssemos
Dom  Paulo  como  nosso  irmão,  nosso  conterrâneo,  nosso  cidadão  honorário.
Queríamos, como queremos, reconhecer a sua firme, porém serena, atuação durante
os anos mais duros do regime militar, em defesa dos perseguidos, dos torturados e
de suas famílias.

A ação de Dom Paulo Evaristo Arns, como arcebispo metropolitano de São Paulo,
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certamente foi capaz de evitar que muitos outros brasileiros sofressem e foi decisiva,
queridos deputados, para confortar mães e pais de jovens com a vida destruída. O
Brasil deve a ele, portanto, muito da democracia que hoje vivemos. E Minas Gerais,
particularmente, fica mais rica com seu novo cidadão, um cidadão que, no dizer do
frei Leonardo Boff, cultiva três grandes paixões: a paixão incandescente por Deus; a
paixão compassiva pelos pobres, na perspectiva de sua libertação; e a paixão lúcida
pela inteligência.

Leve, pois, a seu tio, meu caríssimo Dr. Nelson, junto com o diploma de cidadão
mineiro, nossa mensagem de alegria por recebê-lo como um dos nossos queridos
irmãos. Diga a Dom Paulo que a presença espiritual dele entre nós certamente nos
ajudará a construir aqui um estado mais solidário, ético, fraterno e muito mais feliz.
Muito obrigado.

Entrega de Título
O locutor - Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao
representante  do  cardeal  Dom  Paulo  Evaristo  Arns,  o  Sr.  Nelson  Arns  Neunann,
coordenador internacional da Pastoral da Criança, passando-lhe às mãos o diploma.
O título a ser entregue contém os seguintes dizeres: “O governador do Estado de
Minas Gerais, atendendo a requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa, de
autoria do deputado Dinis Pinheiro, nos termos do Decreto de 25/3/2014, concede ao
cardeal  Dom  Paulo  Evaristo  Arns,  arcebispo  emérito  de  São  Paulo,  o  título  de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento por suas ações
humanitárias e seu empenho para o restabelecimento da democracia no País”.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. Nelson Arns Neumann

Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades já nominadas, todos vocês e, em
especial, nossas queridas líderes da Pastoral da Criança, assim como essas duas
crianças tão maravilhosas. Dom Paulo sempre fez muita questão de falar  sobre o
cuidado que devemos ter com as crianças.

Perguntei  certa  vez  a  Dom  Paulo,  com  relação  ao  livro  Brasil:  nunca  mais.
Perguntei o porquê de fazer esse livro. Ele lembrou-se da época que estava como
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frei,  em  Petrópolis,  e  viu  acontecer  muito  do  que  aconteceu  na  ditadura,  nessa
segunda  ditadura,  do  que  aconteceu  na  época  de  Getúlio  Vargas,  como
desaparecimentos e torturas. Então me perguntou: “Você sabe alguma coisa disso
que aconteceu?”. Eu disse: “Não, para a gente vira quase santo”. Ele falou: “Para que
isso não se repita, a gente vai fazer esse livro e documentar o que aconteceu”.

Para não ser contestado, qual a estratégia? Pediu para transcreverem e fazerem
cópias  dos  processos  judiciais  que  aconteciam,  que  eram  feitos  sob  juramento.
Ninguém podia contestá-los. Quando começaram a fazer uma pequena amostra, o
Brasil inteiro começou a fazer cópias. Encaminhamos cópias para os advogados de
todo  Brasil.  Em  plena  ditadura,  como  fazer  para  esconder  esse  material  todo?
Chegaram a mudar diversas vezes aquela quase tonelada de papel. Em uma das
vezes,  dois dias  depois de terem mudado,  apareceu a repressão para procurar  o
material.

Nessa perspectiva, se juntou a outros, como já foi  muito bem falado pelo nosso
deputado  Dinis  Pinheiro,  para  não  acontecer  de  novo.  Ele  sempre  pregava
transparência, liberdade de imprensa. Não aceitava e não aceita até hoje que se tente
calar a imprensa, porque é ela que assegura nossa liberdade, assegura que sejamos
um país livre e democrático.

E aproveitou-se também de certas regalias curiosas. Não sei se isso continua ou
não, mas na época, cardeal tinha status de vice-presidente. Ele, sabendo que estava
havendo tortura no Exército,  foi  até lá.  O Exército não foi  monolítico, nem todo o
mundo pensava igual. Pessoas de dentro do próprio Exército faziam chegar a Dom
Paulo notícias de que havia pessoas sendo torturadas. Essas pessoas não aceitavam
aquilo, mas não podiam se manifestar publicamente. Dom Paulo foi até o Exército e
pediu para ver os presos, mas disseram que ele não podia vê-los. E Dom Paulo disse
que poderia sim, mas o comandante falava que ele não poderia entrar.  Mas Dom
Paulo disse: “Procure saber, pois, como cardeal, tenho status de vice-presidente e o
vice-presidente não precisa pedir licença nenhuma a nenhuma instância para entrar
em ambiente público, em ambiente de Estado”. Dizem que ele tomou um chá de 2
horas, 3 horas. Depois chegou o comandante que tinha de seguir a regra e dizia que
não havia ninguém lá. Ele disse a Dom Paulo que o que disseram a ele era mentira.
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Mas Dom Paulo respondeu: “As pessoas com as quais quero conversar estão aqui no
2º andar, dois andares abaixo. Estão elas, mais fulano. Na cela ao lado tem fulana e
fulano; e na outra cela tem fulano e fulana”. O comandante tomou aquele susto e
disse: “Como o senhor sabe disso?” Ele respondeu: “Eu sei”. Como não havia como
negar, ele acabou descendo. Assim, ele se aproveitou de um privilégio para fazer
valer a verdade.

Antes, como bispo auxiliar  da Região Norte, ele ouvia falar  que havia tortura no
DOI-Codi. Em frente ao que hoje é o Mosteiro da Luz, no Frei Galvão, havia o DOI-
Codi. Dom Paulo passou a pé por lá, olhou a guarita e viu um soldado que era da
igreja. Olhou para o soldado e lhe disse que iria entrar, mas o soldado disse que ele
não poderia. E Dom Paulo disse que iria. E o soldado perguntou a ele o que iria falar.
Dom Paulo respondeu: “Vire para o outro lado. Assim você não me viu entrar”. Ele foi,
procurou, subiu ao 2º andar e viu mulheres grávidas sendo torturadas. Ficou por 1
hora tomando depoimento delas até que o comandante descobriu que ele estava na
sala. O comandante o chamou e perguntou como ele havia entrado ali. Ele disse: “O
senhor estava na minha missa de domingo, não estava?”. O comandante respondeu:
“Sim, senhor”. Dom Paulo perguntou: “O senhor não prestou atenção à leitura?”. O
comandante respondeu: “Qual leitura?”. Dom Paulo disse: “Aquela que São Pedro
passou pelos guardas, mas ninguém viu. Pois é, fiz o mesmo”. O comandante disse:
“Isso é impossível”. Ao que Dom Paulo respondeu: “O senhor não estava na missa?
O senhor está duvidando do que apareceu no nosso evangelho?”.

Dom Paulo saiu dali, pegou um avião no mesmo dia e foi até Roma conversar com
o papa Paulo VI. Ele contava que foi anotando as coisas dentro do avião, com medo,
pois  não  sabia  quem  estava  ao  lado.  A única  caneta  que  ele  tinha  era  verde e
escrevia em francês, pois sabia que era uma língua que menos pessoas dominavam.
Ele foi levar a Paulo VI o que estava acontecendo neste país.

Como foi bem dito aqui, ele vendeu o palácio para construir centros comunitários
nas periferias. A igreja precisava estar próxima do povo. Lembro-me da Quinta-Feira
Santa  em  1978,  na  cerimônia  do  Lava-Pés.  Dom  Paulo  fazia  missa  bem
comportadinho. Os garis estavam em greve. Ninguém podia falar nada. A greve era
proibida. O regime militar colocou até o Lula na cadeia naquela época, não foi? Um
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pouquinho  mais  tarde.  Quem  foram  as  pessoas  a  quem  ele  beijou  os  pés?
Justamente dos garis. Ele demonstrou o apoio da igreja aos garis que estavam em
greve. Lembro que derrubavam água e um dos garis tirou o sapato e foi jogando água
para ver se lavava bem mesmo até que Dom Paulo disse “chega”, beijou os pés e
seguiu adiante. Portanto, foi  uma demonstração silenciosa do apoio da igreja aos
grupos que sofriam repressão.

Assim foi também quando a polícia foi expulsar moradores de uma favela, de uma
ocupação, não sei bem o que era. Eu estava na casa dele, quando me mostrou uma
foto de um policial em cima de um cavalo, que estava de pé sobre uma família, para
expulsá-la da região onde moravam.

Daí chegou o comandante na casa de Dom Paulo, todo simpático, dizendo: “Dom
Paulo, a imprensa exagera, não houve nada de violência”. Dom Paulo só lhe mostrou
a foto; e ele se calou, disse boa noite e foi embora. “Como é que o senhor consegue
essas fotos?”  Porque sempre havia  gente de coragem que fazia  chegar  a ele as
informações necessárias para proteger da tortura, para proteger os mais frágeis.

A última vez em que me encontrei com Dom Paulo foi num evento em abril e, um
pouco antes, encontrei-me com uma pessoa da Fundação Roberto Marinho, que veio
conversar comigo no elevador: “Você é Arns do Dom Paulo? Você sabe que estive
preso, e, naquela época, em regime militar,  preso, incomunicável,  com medo pela
família, por tudo, a única pessoa que veio visitar-nos foi Dom Paulo?”. E até hoje Dom
Paulo tem aquele costume de, quando se chega perto dele, pegar no braço firme e
falar: “Coragem, não tenha medo”. E ele começou a chorar no elevador, tantos anos
depois - mais de 30 anos -, e disse que naquele momento ele teve esperança. Ele
sabia que havia alguém do lado de fora que estava preocupado com ele. Ele sente
aquele toque no braço até hoje. Então podemos ver o quanto isso significou para
essas famílias, para essas pessoas que sofreram tortura, de fato, sofreram mortes,
mas  a  pior  de  todas  as  torturas  é  a  psicológica,  que deixou marcas  em muitos,
levando até a suicídios. Foi uma época muito pesada.

Mas também era um homem de muita fé a cada vez que repetia  para todos a
palavra “coragem”. Qual é o papel de cada um de nós - não o papel do cardeal de
São Paulo - na construção dessa sociedade justa e fraterna? Ele sempre passava as
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férias conosco na praia, gostava de sair e às 6 horas da manhã já estava de volta,
depois da hora da caminhada. A mãe, Dra. Zilda, caminhando do lado, falava assim:
“Dom Paulo, acho que a Igreja devia fazer isso e aquilo”. Ele parava, chamava a mãe,
Pipsi - apelido de infância: “Quem é Igreja? Você é Igreja, você tem que fazer. A Igreja
não são os outros, a Igreja somos nós”.

Então essa pessoa muito querida, franciscana até a última gota, fazia questão de
viver o seu processionismo, a simplicidade dentro de casa, o amor pelos pobres, e
nos  inspira  a  não  deixar  que  esse  regime  de  exceção  volte  a  acontecer.  Que
tenhamos a liberdade; a liberdade de imprensa; a liberdade de nos manifestar, com
ou sem Copa; sempre sem violência, porque a paz é o caminho.

Agradeço muito à Assembleia, não pela homenagem a Dom Paulo, que para ele
tenho  a  certeza  de  que  uma  homenagem  pessoal  não  conta  nada,  mas  pela
reafirmação que esse processo, essa luta, continuará. E continuará em cada um de
nós para que tenhamos uma sociedade justa e fraterna. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Ouviremos agora o Grupo Vocal Claridade Musical, sob a regência de

Letícia  Reis,  que apresentará as  canções  Bola de meia,  bola de  gude,  de Milton
Nascimento e Fernando Brant; e Fantasia de Minas, composta por Delê, com arranjo
de Luiz Aguiar.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Quero parabenizar e agradecer ao lindo coral. Parabéns! Um talento

raro, que nos encantou, a nossa gratidão a vocês. Quero agradecer a cada um de
vocês, senhoras, senhores, jovens e crianças. Quero agradecer também a presença
dessa figura tão honrada de Minas Gerais, Ronan Tito, o nosso apreço, carinho e
admiração;  ao  ex-deputado  Antônio  Faria,  a  todos  os  demais  deputados  e  ao
sobrinho  desse  paladino  da  democracia,  dessa  belíssima  e  brava  história  de
coragem,  fé  e  amor  de  Dom  Paulo,  que,  na  verdade,  há  de  nos  inspirar  pela
eternidade. Mais  uma vez,  agradeço o carinho a esse missionário de Deus,  Dom
Walmor, que nos honra com sua presença. Enfim, um momento superespecial, então
que  possamos  carregá-lo  permanentemente  em  nossos  corações  e  que  também
possamos  utilizar  essa  belíssima  história  de  Dom  Paulo  como  incentivo  e
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empolgação, para que a gente possa, de verdade, ser mais tolerante, um ser humano
caridoso, bondoso, defendendo com amor o próximo, o semelhante e, acima de tudo,
os mais pobres, os mais carentes. Esse é exatamente o exemplo do seu tio, que nos
marca  e  que,  na  verdade,  haverá  de  marcar  as  próximas  gerações.  Um  abraço
superespecial, num momento muito feliz. Que Deus abençoe a todos. Paz, saúde e
alegria.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 4,
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, também
de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2014
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Célio  Moreira  e  Inácio  Franco,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  da deputada Luzia  Ferreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
Sr.  Luciano  Marcos  da  Silva,  diretor  do  Instituto  Nenuca  de  Desenvolvimento
Sustentável  -  Insea  -  convidando  os  membros  da  comissão  para  participar  do
workshop internacional Lixo Zero - Construindo Soluções Sustentáveis para a Gestão
dos Resíduos dos Municípios, a ser realizado no dia 21/5/2014, e e-mails das Sras.
Mariana Zampieri,  Bárbara  Olyntho e Rafaella  Arruda e das  ONGs Gato Verde e
Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, encaminhados por meio do Fale com a
Assembleia, em que protestam contra a passagem da 5ª Meia Maratona dentro do
zoológico  do  Município  de  Belo  Horizonte.  Comunica  também  o  recebimento  de
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
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parênteses:  ofícios  do  Sr.  Raimundo  Benoni  Franco,  secretário  de  Estado  de
Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (10/5/2014), 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 (15/5/2014), do Sr. Ricardo Augusto Simões
Campos,  presidente  da  Copasa (15/5/2014)  e  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (24/5/2014). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento 7.817/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
4.811/2013, 4.883, 4.890 e 4.938/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.055/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para debater, em audiência pública, a situação das capivaras na região da
Pampulha, em Belo Horizonte;

nº 10.059/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
providências para que se manifeste acerca da solicitação da Câmara Municipal de
Lima Duarte para substituir a diretoria do Parque Estadual de Ibitipoca.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 9.839/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja realizada visita da
comissão 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  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  da
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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;

nº 10.024/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte pedido de providências para que esclareça
os questionamentos contidos na Mensagem nº 38.874, recebida pela Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 14/5/2014, por meio do Fale com
a Assembleia, relacionados com a passagem da 5ª Meia Maratona de Belo Horizonte
dentro do zoológico municipal;

nº 10.028/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Sudecap - pedido de providências
para que analise o Parecer Técnico nº 2.488/2012, da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Belo Horizonte, que contém avaliação sobre as condições ambientais da
Bacia do Córrego Lareira, no Bairro São João Batista;

nº 10.032/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
providências  para  que  fiscalize  as  atividades  pesqueiras  no  Rio  das  Velhas,  nos
Municípios de Augusto de Lima, Corinto, Santo Hipólito, Beltrão e Lassance, com o
envio dos resultados da operação à comissão;

nº 10.051/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Polícia Militar Ambiental do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que
fiscalize as atividades pesqueiras no Rio das Velhas, nos Municípios de Augusto de
Lima, Corinto, Santo Hipólito,  Beltrão e Lassance, com o envio dos resultados da
operação à comissão;

e nº 10.053/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
providências  para  que  fiscalize  a  existência  de  pontos  de  captação  de  água
irregulares no Córrego de Euclides, na região de São João, no Município de Ponto
Volantes,  de  acordo  com  a  Denúncia  nº  26.088  registrada  na  Superintendência
Regional de Regularização Ambiental - Supram - de Diamantina, com o envio dos
resultados da operação à comissão.
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Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Célio Moreira, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Liza Prado.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2014
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Arlen  Santiago e  Doutor  Wilson Batista,  membros da  supracitada comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Carlos  Pimenta,  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 discutir e apreciar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Conselho de Saúde
do  Hospital  Infantil  João  Paulo  II,  informando  que  o  hospital,  classificado  como
hospital  de  nível  terciário  para  atendimento  prioritário  de  casos  complexos,  está
atendendo  60%  de  consultas  pediátricas  agendadas  que  deveriam  estar  sendo
atendidas  em  sua  região  de  origem  (em  2013,  foram  20.274  consultas)  e  pede
providências; ofício do Sr. Ederson Alves da Silva, presidente do Conselho Municipal
de Saúde, convidando para reunião a ser realizada dia 9/6/2014, às 9horas, na Av.
Afonso Pena, 2.336, Pilotis, para debater a situação do Hospital Risoleta Tolentino
Neves;  e  e-mail da  Sra.  Adriana  Ferreira,  médica  hematologista  da  Fundação
Hemominas  em  Juiz  de  Fora,  informando  a  discrepância  salarial  entre  o  seu
vencimento  e o vencimento  básico  informado no edital  de  novo concurso e pede
providências.  Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no
Diário  do  Legislativo em  22/5/2014:  ofício  da  Sra.  Eliane  A.  Castro  Medeiros,
secretária  municipal  de  Saúde  de  Santa  Luzia.  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,
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são aprovados os Requerimentos nºs 8.007 a 8.009/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº  10.004/2014,  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;

nº 10.083/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as atividades desenvolvidas pelo Programa Ver
Minas da Secretaria  de Estado de Saúde e tomar  conhecimento  da programação
prevista para os próximos meses;

nº 10.084/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério da Saúde pedido de providências para que a Secretaria Especial de Saúde
Indígena  -  Sesai  -  tome  as  medidas  necessárias  para  a  proteção  à  saúde  da
população  indígena  em Minas  Gerais,  especialmente  nas  comunidades  indígenas
xacriabá,  em  São  João  das  Missões,  e  maxacali,  em  Santa  Helena  de  Minas  e
Bertópolis, devido ao surto de Influenza B e que seja enviado cópia dese pedido ao
prefeito  e aos vereadores de São João das Missões e às  Comissões de Direitos
Humanos e de Participação Popular.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.085/2014, dos deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia, em que
solicitam  seja  realizada reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  greve  dos
servidores estaduais de saúde;

nº  10.086/2014,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o atendimento prestado pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - Samu - em Belo Horizonte.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/6/2014
Às  13h56min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Inácio Franco,  por  indicação da liderança do BAM) e os
deputados Gustavo Corrêa, Leonardo Moreira e Lafayette de Andrada (substituindo o
deputado  Sargento  Rodrigues,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo
Corrêa,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do
deputado 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 da pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.206/2014 na forma do Substitutivo
nº1,  da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  deputado Leonardo Moreira).
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
desconvoca  a  reunião  da  mesma  data,  às  17  horas,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Rogério Correia - Dalmo Ribeiro Silva - Liza Prado -

Célio Moreira.
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.033/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria  do deputado Agostinho Patrus  Filho,  esse projeto visa a declarar  de
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utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão de Rio Piracicaba para o
Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Rio Piracicaba.

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  Radiodifusão  de  Rio  Piracicaba  para  o

Desenvolvimento Artístico e Cultural é entidade de direito privado, sem fins lucrativos,
cujo  escopo  é,  nos  termos  do  caput do  art.  3º  de  seu  estatuto,  a  “defesa  da
democratização da comunicação e da informação, constituída por sociedade civil de
radiodifusão comunitária e de difusão cultural de organização populares, de apoio às
ações solidárias cooperativas e demais sociedades não religiosas, não partidárias,
com fim específico de apoio à comunidade, dedicada a serviços comunitários sem
fins lucrativos”.

A  Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  de  Rio  Piracicaba  para  o
Desenvolvimento Artístico e Cultural  desenvolve ações que visam a representar a
radiodifusão  comunitária  e  as  organizações  populares  e  cooperativas;  a  criar,
implantar e administrar um sistema de integração de emissora de radiodifusão com
outros meios de comunicação comunitários; criar, estabelecer e consolidar serviços
que possibilitem a plena realização dos objetivos da radiodifusão e de outros meios
de  comunicação  comunitários;  e  promover  encontros,  eventos  e  seminários  de
interesse dos meios de comunicação e da comunidade de Rio Piracicaba.

Dada  a  relevância  do  trabalho  social  desenvolvido  pela  referida  fundação,
consideramos meritória a iniciativa de se lhe outorgar o título de utilidade pública de
âmbito estadual.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.033/2014, em turno único, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.673/2013
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE -, o projeto de lei

em epígrafe prevê, para o exercício de 2013,  a revisão anual  dos vencimentos e
proventos dos servidores dessa corte.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete a esta comissão pronunciar-se quanto ao mérito da proposição, conforme
dispõe o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise tem a finalidade de dar cumprimento ao art. 12 da Lei nº

20.227, de 2012, que 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.

Em seu art. 1º, o projeto prevê a revisão, a partir de 1° de janeiro de 2013, dos
vencimentos e proventos dos servidores dessa corte, mediante a aplicação do índice
de 5,84%.

Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas, sim, de mera recomposição
remuneratória em face das perdas inflacionárias, nos termos do referido inciso da
Carta Magna, que estabelece o seguinte: “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”. No projeto, utiliza-se o
IPCA como parâmetro para a recomposição.

O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e
sem  distinção  de índices,  constitui  uma bandeira  de  luta  histórica  dos  servidores
públicos estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente.

A proposição, além de conferir efetividade ao comando constitucional, valoriza os
servidores  do  Tribunal  de  Contas,  ao  aperfeiçoar  o  seu  regime  remuneratório,
propiciando, assim, maior eficiência ao setor público.
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Cumpre destacar que a exclusão expressa da revisão para os servidores a que se
refere o art.  3º 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.

Como  salientado  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a  proposição  foi
encaminhada  ao  Tribunal  de  Contas  para  que  este  órgão  enviasse  a  esta  Casa
Legislativa, nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000,  a  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  da  medida  proposta  no
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  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias;
demonstração da origem dos recursos para seu custeio e comprovação de que a
despesa criada não afetará as  metas de resultados  fiscais,  devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados por aumento permanente de
receita ou por redução permanente de despesa, contendo o documento as premissas
e a metodologia de cálculo utilizadas.

Em resposta à solicitação, 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,  referentes  à  revisão  geral  anual  de  seus
vencimentos e proventos. Quanto ao passivo remanescente devido aos servidores, o
pagamento  estaria  condicionado  à  disponibilidade  orçamentária  e  financeira.
Anexaram-se, ainda, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios
de 2013,  2014 e  2015,  o  Relatório  de  Gestão Fiscal  do  último quadrimestre  e  a
projeção do Relatório de Gestão Fiscal, incluída a revisão anual.

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, até o limite de R$84.037.111,00.

A  respeito,  informamos  que  a  adequação  aos  comandos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal  e o relatório de impacto financeiro serão analisados pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.
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Por fim, ressaltamos que, em razão da técnica legislativa e visando evitar dúvidas
quanto à aplicação do índice de revisão ao valor do padrão TC-01, entendemos ser
necessária a alteração do  caput do art. 2º. Dessa forma, apresentamos, ao final, a
Emenda nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.673/2013 com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Em virtude da aplicação do índice previsto no art. 1º, os incisos II e III do

parágrafo único do art. 11 da Lei n° 20.227, de 11 de junho de 2012, passam a vigorar
com a seguinte redação:”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa,  presidente -  Leonardo Moreira, relator  -  Rogério Correia -  Liza

Prado - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2014

Comissão de Administração Pública
Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  justiça,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
62/2014 altera a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

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 exame altera a Lei Complementar nº 34, de 1994, que trata da

organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Entre  as  alterações  propostas,  as  principais  incidem  sobre:  o  processo
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administrativo-disciplinar  dos  membros  do  Ministério  Público  e  dos  servidores;  a
criação de promotorias de justiça e a atualização de denominação das existentes e,
finalmente, as regras acerca da movimentação na carreira e remuneração, verbas
indenizatórias e benefícios de membros do Ministério Público.

Nos termos da justificação apresentada,  o projeto em exame “objetiva promover
atualizações e aperfeiçoamento na Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de
1994 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - de forma a
conferir instrumentos jurídicos e administrativos que possibilitem o cumprimento cada
vez mais eficiente dos objetivos institucionais”.

Com efeito, a proposição visa aperfeiçoar o processo administrativo disciplinar dos
membros, instituindo, entre outros, recurso contra decisão absolutória, novos casos
de  impedimento  e  novo  marco  interruptivo  da  prescrição  disciplinar.  Foram  feitas
modificações também no quórum para decisões referentes a remoção, disponibilidade
compulsória,  permanência  em  estágio  probatório  e  vitaliciamento.  Destacamos
também que a proposição cria e altera a denominação de algumas promotorias de
modo  a  adaptá-las  às  mudanças  legislativas  recentes.  Traz,  ainda,  regras  sobre
movimentação na carreira e sobre compensação por trabalho extraordinário. Por fim,
propõe alterações no regime de remuneração, verbas indenizatórias e benefícios de
membros do Ministério Público.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
legalidade, juridicidade e constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.  O substitutivo  procurou adequar  o conteúdo do projeto de  lei  às
disposições legais e constitucionais vigentes e à técnica legislativa.

Entre  as  principais  alterações  promovidas  pela  comissão  anterior,  destacamos:
estipulação  de  número  máximo  de  dez  promotores  de  justiça  assessores  do
Corregedor-Geral do Ministério Público, tomando-se como parâmetro o quantitativo
estabelecido para a magistratura; supressão de dispositivo que previa recomposição
monetária dos subsídios por ato do procurador-geral de justiça após recomposição
aplicada  pela  Procuradoria-Geral  da  República,  por  violação  à  exigência
constitucional de lei específica para fixação ou alteração da remuneração de agentes
públicos (art. 37, X), bem como à vedação constitucional à vinculação entre espécies
remuneratórias (art. 37, XIII); supressão de dispositivo que concedia pagamento de
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dois  terços de  férias  aos membros do  Ministério  Público por  tal  regra destoar da
sistemática  adotada  em  outras  carreiras  de  Estado;  instituição  de  exigência  de
reembolso  e  de  regulamentação  mediante  resolução  para  o  auxílio  para
aperfeiçoamento profissional, tendo em vista seu caráter indenizatório; de outro lado,
inclusão  de  exigência  de  lei  para  regulamentar  gratificações  por  exercício  de
coordenação de promotoria e de turma recursal, em razão da natureza remuneratória
das verbas; alteração na redação do auxílio-saúde, que passou a ser limitado a 10%
do valor do subsídio mensal, mediante reembolso, conforme critérios estabelecidos
em resolução do procurador-geral de justiça, suprimida a extensão do referido auxílio
a  inativos  e  pensionistas,  tendo  em  vista  que  natureza  indenizatória  limita  seu
pagamento aos agentes que desempenham função estatal; previsão de exigência do
auxílio-alimentação  se  dar  na  forma  de  resolução;  supressão  de  dispositivo  que
tratava do auxílio-mudança e transporte, mantendo a sistemática atual;  do mesmo
modo,  supressão  do  dispositivo  que  previa  a  concessão  de  um  dia  de  licença
compensatória a cada três dias úteis de exercício simultâneo, na forma de resolução
do procurador-geral de justiça, aplicando-se o disposto no § 5º do art. 122, segundo o
qual as férias não gozadas por necessidade de serviço, a critério do procurador-geral
justiça, serão indenizadas; manutenção de acréscimo na remuneração dos membros
titulares de promotoria de justiça de comarca que seja classificada em entrância mais
elevada, nos termos da redação do dispositivo encaminhada pelo procurador-geral de
justiça a esta Casa por meio do Ofício nº 1.140/2014.

Quanto a tais aspectos, propomos a apresentação da Emenda nº 1º, nos termos
que constam da conclusão deste parecer, com dois propósitos. Em primeiro lugar,
para que conste no texto, de modo expresso, o caráter anual da parcela de auxílio
profissional. Em segundo lugar, para alinhar a redação do auxílio-saúde com o texto
que dispõe sobre parcela similar no Projeto de Lei Complementar nº 59, de 2014,
conforme entendimento já esposado por esta comissão.

Outro tema diz respeito à diferença de entrância de que trata o art.  118 da Lei
Complementar  nº  34,  de  1994.  Esta  possui  caráter  remuneratório  e,  portanto,
depende de expressa previsão legal. É o que decorre da aplicação do inciso X do art.
37 da Constituição da República:



693
____________________________________________________________________________

“Art. 37 (…)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices”.

Ademais,  eventual  aplicação  retroativa  do  referido  dispositivo  dependeria  de
expressa previsão legal, razão pela qual se justifica a apresentação da Emenda nº 2
ao Substitutivo nº 1. A esse respeito, convém recordar o seguinte entendimento do
Supremo Tribunal Federal:

"Pela lei  vigente à época de sua prestação,  qualifica-se o tempo de serviço  do
funcionário público, sem a aplicação retroativa de norma ulterior que nesse sentido
não haja disposto" (RE 174.150, rel. min. Octavio Gallotti, julgamento em 4/4/2000,
Primeira Turma, DJ de 18/8/2000).

Vale  ainda  destacar  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  optou  por  não
revogar a Lei Complementar nº 99, de 2007, cuja eficácia foi suspensa, em medida
cautelar, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI - nº 3946-6. Entendeu
a  comissão  que,  estando  a  matéria  em  juízo,  o  mais  prudente  é  aguardar  o
julgamento definitivo do Supremo. Assim, em regra, manteve os dispositivos oriundos
da Lei Complementar nº 99, de 2007, exceto aqueles que receberam novo tratamento
pela proposição em exame.

Pelo exposto, pode-se concluir que as modificações introduzidas pela comissão que
nos  antecedeu  visaram,  fundamentalmente,  fazer  prevalecer  a  simetria  entre  as
carreiras da magistratura e do Ministério Público (art. 129, § 4º, da Constituição da
República), de forma a evitar desequilíbrios que poderiam gerar impactos negativos
não só para as citadas instituições, mas, sobretudo, para a prestação jurisdicional.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

62/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nº 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art.13 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
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“Art. 13 - O § 6º do art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar

com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  caput do  artigo  os  seguintes

incisos XVII a XXI:

“Art. 119 - (...)

XVII - auxílio ao aperfeiçoamento profissional, mediante reembolso, para aquisição

de  livros  jurídicos  e  material  de  informática,  no  valor  anual  de  até  a  metade  do

subsídio mensal, conforme critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral

de Justiça;

XVIII - gratificação mensal pelo exercício de coordenação de promotoria de justiça,

conforme disposto no art. 63, e de procuradoria de justiça, na forma da lei;

XIX - gratificação mensal pelo exercício em turma recursal, na forma da lei;

XX - auxílio-saúde, limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do procurador-geral de justiça;

XXI  -  auxílio-alimentação,  conforme  critérios  estabelecidos  em  resolução  do

procurador-geral de justiça.

(...)

§  6º  -  O  membro  do  Ministério  Público  que  permanecer  de  plantão,  quando

escalado, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver

expediente forense, terá direito a compensação ou indenização, a ser paga no prazo

de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O disposto no caput e no parágrafo único do art. 118 da Lei Complementar

nº 34, de 1994,  com a redação determinada por esta lei  complementar,  produzirá

efeitos  unicamente  a  partir  da  sua  publicação,  ficando  vedada,  em  quaisquer

hipóteses, a realização de pagamentos com caráter retroativo.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.

Gustavo Corrêa,  presidente e relator  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Liza Prado -  Célio

Moreira - Rogério Correia.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.834/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei nº 4.834/2014 dispõe

sobre o plantio obrigatório de árvores em empreendimentos imobiliários subsidiados
ou financiados por recursos do Governo do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça 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, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pretende tornar obrigatório o plantio de árvores nas

unidades dos empreendimentos imobiliários subsidiados ou financiados por recursos
do Governo do Estado de Minas Gerais. O quantitativo de árvores e demais aspectos
técnicos relativos ao  seu plantio  serão definidos  pelo órgão estadual  competente,
assegurado,  em  cada  empreendimento  imobiliário,  o  plantio  de  pelo  menos  uma
árvore por unidade habitacional.

Em sua justificação, o autor explica que o objetivo principal da proposta é implantar
uma  política  direcionada  à  preservação  ambiental  e  à  redução  do  impacto  do
desenvolvimento  urbano  no  meio  ambiente.  Argumenta  ainda  que  o  aumento
expressivo  de  áreas  ocupadas  por  residências  beneficiadas  pelos  programas
habitacionais federais e estaduais justificaria a criação de instrumentos para viabilizar
a sustentabilidade dessas áreas, principalmente tendo em vista o impacto ambiental
gerado pelo crescimento urbano.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça optou por apresentar
um substitutivo, pois já se encontra em vigor a Lei Estadual nº 18.315, de 6 de agosto
de  2009,  que  estabelece  as  diretrizes  para  a  formulação  da  política  estadual
habitacional de interesse social - Pehis. Essa lei traz, no inciso I do art. 2º, que trata
das  diretrizes  da  política,  a  necessidade  de  observância  da  promoção  da
sustentabilidade ambiental, da cidadania e da inclusão social.

Sendo assim, essa comissão propôs que o plantio de árvores seja observado “na
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implementação  dos  empreendimentos  imobiliários  financiados  com  recursos  do
Fundo Estadual  de Habitação,  permitindo-se,  inclusive,  que,  dentro  de cada caso
concreto, avalie-se a viabilidade econômico-financeira da adoção desta política de
proteção  ao  meio  ambiente,  sem  causar  prejuízos  à  finalidade  principal  dos
programas habitacionais, que é assegurar à população de baixa renda o acesso ao
direito à moradia com baixo custo”.

Com o objetivo exclusivo de aperfeiçoar a técnica legislativa, apresentamos a seguir
emenda ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.834/2014, em

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput e ao inciso II do art. 10 da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, a
que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.834/2014, a seguinte
redação:

“Art. 10 -  Na construção de unidade ou empreendimento habitacional de interesse
social  urbano  ou  rural  com  recursos  do  Fundo  Estadual  de  Habitação  serão
observadas:

(...)
II - plantio de árvores no terreno da unidade em observância às determinações do

plano  de  arborização  elaborado  pelo  órgão  ambiental  competente  ou  por  ele
aprovado.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014
Comissão de Administração Pública

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
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Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da proposição, com as emendas nºs 1 e 2 que apresentou.

Cumpre agora a esta comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.
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.

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,  ao  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.
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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.

Por meio 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, tendo ainda declarado que a repercussão financeira
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

Além disso, foi encaminhado o Ofício GAB.SEC. Nº 230/14, solicitando que fossem
feitas  algumas  alterações  na  redação  original  da  proposição,  as  quais  foram
efetivadas com a apresentação de emendas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Tais alterações promoveram correções de equívocos na redação original do projeto e
também realizaram outros  ajustes,  de  forma a  criar  escalonamento  remuneratório
entre  os  cargos  de  chefe  de  manutenção  de  aeronave  e  o  de  mecânico  de
manutenção  de  helicóptero,  tendo  em  vista  a  relação  de  subordinação  entre  os
cargos. A solicitação de exclusão do art. 8º 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.

Analisando  o  mérito  do  projeto  e,  conforme  a  mensagem  do  governador  que
encaminhou a  proposição,  verifica-se  que seu objetivo  é  realizar  adequações  em
determinadas carreiras, de modo a manter a hierarquia, em razão da complexidade
das atividades desempenhadas, entre os cargos de Comandante de avião a jato e os
cargos de comandante de avião e piloto de helicóptero. Além disso, é ressaltado no
texto da mensagem que o reajuste dos valores da gratificação especial proporcionará
a diminuição da diferença entre os valores praticados na iniciativa privada.  Dessa
forma, a proposição apresenta medidas que aprimoram o sistema remuneratório de
tais servidores, as quais implicarão valorização profissional.
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Assim,  entendemos  que  o  aumento  da  remuneração  bem  como a  correção de
distorções existentes em carreiras específicas do funcionalismo público do Estado,
principalmente  por  razões  de  hierarquia,  certamente  acarretarão  um  melhor
desempenho profissional, o que implica eficiência do setor público e efetividade nos
resultados buscados pelas políticas de governo. Portanto, as medidas propostas pelo
projeto,  bem  como  as  alterações  veiculadas  pelas  emendas  apresentadas  pela
Comissão de Constituição e Justiça, são oportunas e convenientes para o alcance do
interesse público.

Por fim, necessário se faz um pequeno ajuste à redação do art. 3º do projeto de lei,
razão pela qual sugere-se a Emenda nº 3 a seguir redigida.

A alteração  sugerida  na  referida  emenda  substitui  a  expressão  “ocupantes  de
cargos de que trata o art. 2º da Lei nº 9.443, de 19 de novembro de 1987”, utilizada
pelo  art.  3º  do  projeto,  por  “ocupantes  de  cargos  de  Chefe  de  Manutenção  de
Aeronave, código EX-28,  Mecânico de Manutenção de Helicóptero,  código EX-37,
Técnico de Aeronave do Gabinete Militar, Chefe de Suprimento de Aeronave, código
EX-33, Controlador Técnico de Aeronave, código EX-34, Auxiliar de Manutenção de
Aeronave, código EX-27, e Chefe de Manutenção de Helicóptero, código EX-36”.

Isso porque há alguns cargos constantes na redação do art.  2º da Lei 9.443 de
1987 que, em razão da sua extinção ( supervisor de voo) e transformação (mecânico
de manutenção de aeronave), já não constam mais na atual redação do anexo Anexo
VIII desta lei, não se justificando mais a manutenção da sua referência em lei.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.094/2014 com

as Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça e com a Emenda nº 3 a
seguir apresentada.

EMENDA N° 3
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
“Art.  3º  -  O art.  92 da Lei  nº  11.406, de 1994,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:
'Art. 92 - O valor da gratificação especial devida aos ocupantes de cargos de Chefe

de  Manutenção  de  Aeronave,  código  EX-28,  Mecânico  de  Manutenção  de
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Helicóptero,  código  EX-37,  Técnico  de  Aeronave  do  Gabinete  Militar,  Chefe  de
Suprimento de Aeronave, código EX-33,  Controlador  Técnico de Aeronave,  código
EX-34, Auxiliar de Manutenção de Aeronave, código EX-27, e Chefe de Manutenção
de  Helicóptero,  código  EX-36,  será  calculado  de  acordo  com  os  percentuais
constantes  no  Anexo  VIII  desta  lei,  com  base  no  valor  mínimo  da  gratificação
assegurada, a mesmo título, ao Comandante de Avião a Jato, código EX-41.'”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Liza  Prado  -  Célio

Moreira - Rogério Correia.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.133/2014

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o
projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e
proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao
ano de 2014.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao
mérito da proposição, conforme dispõe o art.102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame fixa em 6% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário para o ano de 2014. De acordo com a justificação do
projeto, o percentual fixado corresponde à previsão aproximada do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - para o período.

Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas, sim, de mera recomposição
remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento ao disposto no art.
37, X, da Constituição da República, por isso a utilização do IPCA como parâmetro.
Com  efeito,  o  referido  dispositivo  constitucional  estabelece  o  seguinte:  “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
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privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices”.

O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e
sem  distinção  de  índices,  constitui  uma  luta  histórica  dos  servidores  públicos
estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente.

A proposição, além de conferir efetividade ao comando constitucional, valoriza os
servidores  do  Judiciário  mineiro,  ao  aperfeiçoar  o  seu  regime  remuneratório,
propiciando, assim, maior eficiência ao setor público.

Cumpre destacar que a exclusão expressa da revisão para os servidores a que se
refere o parágrafo único do art. 1º do projeto se deve ao fato de que, em relação a
eles, devem ser observadas as regras e os critérios estabelecidos pelo Regime Geral
de Previdência Social.

Por  fim,  ressaltamos que,  em razão da técnica  legislativa  e  visando atualizar  a
legislação, entendemos ser necessária a alteração do Anexo X da Lei nº 13.467, de
12 de janeiro de 2000,  de forma que ele passe a refletir  a  alteração do valor  do
padrão  PJ-01  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  contida  no
projeto. Dessa forma, apresentamos a Emenda nº 1, ao final redigida.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.133/2014 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação, transformando-se o parágrafo único
nele constante em art. 2º e renumerando-se os demais artigos:

“Art. 1º - Fica reajustado em 6% (seis por cento), a partir de 1º de maio de 2014, o
valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos
constante do item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 18.909,
de 31 de maio de 2010.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  do  reajuste  de  que  trata  o  caput,  o  valor
correspondente ao padrão PJ-01, constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467,
de 2000, passa a ser: “R$ 1.027,13”.”.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Liza Prado - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Rogério Correia.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.200/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre
a inclusão, no Anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013, dos imóveis que
menciona”.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua forma original,
vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em estudo visa incluir  os  imóveis  que especifica no  Anexo da Lei  nº

21.100,  de  30  de  dezembro  de  2013.  Essa  lei,  originária  do  Projeto  de  Lei  nº
4.390/2013, de autoria do governador do Estado, autorizou o Poder Executivo a doar
aos respectivos ocupantes, então detentores da posse precária, imóveis integrantes
do ativo patrimonial do Estado advindos da extinta Caixa Econômica do Estado de
Minas  Gerais  -  MinasCaixa.  A lei  também  estabeleceu  as  condições  para  que  o
ocupante tenha direito  ao imóvel e os procedimentos a serem observados para a
transferência de domínio. Segundo a Mensagem nº 520, de 2013, que encaminhou o
Projeto de Lei nº 4.390/2013, a matéria tinha por objetivo promover a regularização
patrimonial e cartorial de bens imóveis que pertenciam à MinasCaixa, orientando-se
por propósitos de política pública habitacional sustentável e promoção da assistência
social.  Na  ocasião,  o  governador  esclareceu  que  os  imóveis  se  encontravam
desafetados e que inexistia interesse em sua utilização direta, demonstrando a sua
disponibilidade para doação. A Lei nº 21.100, de 2013, além de especificar os imóveis
cuja doação foi autorizada, estabeleceu os critérios necessários para caracterizar o
direito de receber o imóvel em doação. Determinou ainda que a regulamentação da
doação dos imóveis, inclusive o prazo para sua efetivação, será feita por decreto.
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A matéria em estudo visa incluir  cinco novos imóveis,  situados no Município de
Itajubá, no Anexo da Lei nº 21.100, de 2013, autorizando, assim, o Poder Executivo a
doá-los  aos seus  atuais  ocupantes.  Segundo o  deputado  proponente,  trata-se  de
famílias  em  risco  social,  com  possibilidade  de  perder  suas  moradias,  que  se
enquadrariam nos critérios da citada lei.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a Lei
nº  21.100,  de  2013,  é  norma  de  efeito  concreto,  que  visa  resolver  problema de
regularização das propriedades nela indicadas. Não indicou óbice à tramitação do
projeto  agora  em  estudo,  concluindo  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade, mas apontou que caberá ao Poder Executivo verificar se os casos nele
indicados  atendem  às  exigências  previstas  na  lei.  É  importante  ressaltar  que  a
Comissão de Constituição e Justiça baixou a matéria em diligência à Secretaria de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, mas a resposta não foi recebida no
prazo regimental previsto.

No que é próprio desta comissão, cumpre retomar parte da argumentação exposta
quando  da  análise  do  Projeto  de  Lei  nº  4.390/2013.  A administração  de  imóveis
variados, em diversos municípios, exige recursos humanos e orçamentários e envolve
a  administração  direta  e  indireta  do  Estado,  mobilizando  instituições  como  a
Advocacia-Geral do Estado, a Minas Gerais Participações - MGI - e a Secretaria de
Estado  de Fazenda,  e  representa  ônus  ao aparato  administrativo  e  financeiro  do
Poder  Executivo.  Não  obstante  a  variação  patrimonial  causada  pela  eventual
aprovação  da  matéria  (admitida  desde  que  atendidos  os  requisitos  legais,  quais
sejam a existência de interesse público justificado, autorização legislativa, avaliação
prévia  e  desafetação),  a  doação  dos  imóveis  não  representa  repercussão
orçamentária  negativa.  Assim,  considerando  o  parecer  favorável  da  Comissão de
Constituição e Justiça, parece adequado que a matéria siga sua tramitação nesta
Casa.

Conclusão
Pelo apresentado, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 5.200/2014, em 1º

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
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Zé Maia, presidente - Tiago Ulisses, relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.753/2011

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.753/2011, de autoria da deputada  Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer
Infantil  e  Adulto  -  S.O.S  do Câncer  -,  com  sede no Município  de  Divinópolis,  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° 2.753/2011
Declara de utilidade pública a Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer

Infantil e Adulto - S.O.S do Câncer, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação para  a  Prevenção e

Combate ao Câncer Infantil e Adulto - S.O.S do Câncer, com sede no Município de
Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Liza Prado, relatora - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.552/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.552/2013, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., que
altera o art. 2° da Lei n° 6.074, de 17 de abril de 1973, que altera o Decreto-Lei n°
1.627, de 12 de janeiro de 1946, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda nº 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.552/2013
Altera o art. 2° da Lei n° 6.074, de 17 de abril de 1973, que altera o Decreto-Lei n°

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 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, que será gravado com cláusula de inalienabilidade e
impenhorabilidade.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Fabiano Tolentino, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.738/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.738/2013, de autoria 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,
foi aprovado no segundo turno, 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° 4.738/2013
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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a prestar contragarantia à União para
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operação de crédito a ser celebrada entre a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa-MG - e a agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW
-, até o valor equivalente a €30.000.000,00 (trinta milhões de euros).

§ 1° - A taxa de juros, os prazos, as comissões e demais encargos da operação de
crédito  a  que  se  refere  o  caput serão  os  vigentes  na  época  da  contratação  do
empréstimo que forem admitidos pelo  Banco Central  do  Brasil  para  o  registro  de
operações da espécie, obedecidas as demais prescrições legais.

§ 2° - Os recursos da operação de crédito a que se refere o caput serão aplicados
na execução de atividades  e  projetos  voltados para  a  atualização tecnológica  de
sistemas de tratamento de esgoto e do aproveitamento energético do biogás.

Art.  2°  -  A operação  de  crédito  a  que  se  refere  o  art.  1°  será  garantida  pela
República Federativa do Brasil.

Art. 3° - A contragarantia a que se refere o art. 1° compreende:
I - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na

arrecadação da União, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I e no inciso II do
art. 159 da Constituição da República;

II - receitas próprias do Estado, a que se referem os arts. 155 e 157 da Constituição
da República, nos termos do § 4° do art. 167 da mesma Constituição.

Art. 4° - Para a concessão da contragarantia a que se refere o art. 1°, a Secretaria
de Estado de Fazenda celebrará contrato de contragarantia com a Copasa-MG, nos
termos do inciso I do art. 18 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Célio Moreira, relator - Liza Prado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.852/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.852/2014, de autoria do deputado Rômulo Viegas, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação Educativa Maktub,
com sede no Município de Perdões, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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 4.852/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação Educativa

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

Comunicação Educativa Maktub, com sede no Município de Perdões.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Liza Prado, relatora - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.045/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.045/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação a escola estadual  de ensino fundamental  -  anos  finais  -  situada no
Município de Caratinga, 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 5.045/2014
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental - anos finais - situada no

Município de Caratinga.
Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Feliciano  Miguel  Abdalla  a  escola

estadual  de ensino fundamental  -  anos finais  -  situada na Rua Jequitibá,  nº  150,
Centro, no Município de Caratinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Liza Prado, relatora - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.075/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 5.075/2014, de autoria do governador do Estado, que altera a
Lei n° 20.756, de 12 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operações de crédito com os bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., Banco do
Brasil  S.A.,  Caixa  Econômica  Federal  e  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES - para os fins que menciona e dá outras providências,
tendo sido aprovado em 1º turno na forma original, foi incluído na ordem do dia, nos
termos do § 1º do art. 208 do Regimento Interno, para discussão e votação em turno
único, no qual foi aprovado.

Vem 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 5.075/2014
Altera a Lei n° 20.756, de 12 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 20.756, de 12 de julho de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com os

bancos Citibank S.A., Deutsche Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica
Federal,  Banco Interamericano de Desenvolvimento  -  BID -  e  Banco Nacional  de
Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  no  valor  total  de  até
R$1.150.000.000,00 (um bilhão cento e cinquenta milhões de reais) ou o equivalente
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em  moeda  estrangeira,  a  serem  aplicados  na  execução  do  Programa  de
Infraestrutura Logística de Minas Gerais.

Parágrafo único -  Os recursos provenientes das operações de crédito a que se
refere o caput serão aplicados em atividades e projetos do Estado, especialmente em
ações  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -
relacionadas à infraestrutura logística do Estado de Minas Gerais.”.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Fabiano Tolentino.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.076/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.076/2014, de autoria 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, tendo sido aprovado em 1º turno com
a Emenda nº 1, foi  incluído na ordem do dia, nos termos do § 1º do art.  208 do
Regimento Interno, para discussão e votação em turno único, no qual foi aprovado.

Vem 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 5.076/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento BID e dá outras providências.
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
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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 de que trata esta
lei  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 caput, 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 aos investimentos para atualização dos meios de produção;
V - implantação ou aprimoramento de centros técnicos, tecnológicos e de apoio à

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

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

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

Art. 4º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao
atendimento das despesas relativas à amortização do principal e aos 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.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Fabiano Tolentino.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.078/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.078/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal
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de Contas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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 5.078/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas 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 do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCEMG -, até o limite de R$84.037.111,00 (oitenta e quatro milhões trinta e
sete mil cento e onze reais), para atender a:

I - despesas com pessoal ativo e encargos sociais, até o valor de R$60.737.111,00
(sessenta milhões setecentos e trinta e sete mil cento e onze reais);

II  -  despesas  com  proventos  de  inativos  civis  e  pensionistas,  até  o  valor  de
R$9.000.000,00 (nove milhões de reais);

III  -  outras  despesas correntes,  até  o valor  de R$9.200.000,00 (nove milhões e
duzentos mil reais);

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

R$68.537.111,00 (sessenta e oito milhões quinhentos e trinta e sete mil cento e onze
reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - do TCEMG, no valor de
R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais);

III  -  do excesso de arrecadação da receita de  Contribuição do Servidor  para  o
Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - do TCEMG, no valor de R$4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais);
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IV - do superávit  financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do
TCEMG, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais);

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

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

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Célio Moreira, relator - Liza Prado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.125/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.125/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara
de utilidade pública a Sociedade Esportiva São Jorge, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.125/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva  São  Jorge,  com  sede  no

Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva São Jorge, com

sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Liza Prado, relatora - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.127/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.127/2014,  de  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  que
declara de utilidade pública a Associação 15 Eterna Paixão Esporte Clube, com sede
no Município de Santa Luzia, 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 5.127/2014
Declara de utilidade pública a entidade 15 Eterna Paixão Esporte Clube, com sede

no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade 15 Eterna Paixão Esporte

Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Liza Prado, relatora - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.130/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.130/2014,  de  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  que
declara de utilidade pública a Associação Bom Destino Futebol Clube, com sede no
Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.130/2014

Declara de utilidade pública a entidade Bom Destino Futebol Clube, com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Bom Destino Futebol Clube,

com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.

Sebastião Costa, presidente - Liza Prado, relatora - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.138/2014

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.138/2014,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação Cristã Fé e Ação de Apoio a Dependentes

Químicos - Asafe - , com sede no Município de Ubaporanga, 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 5.138/2014

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Fé e Ação de Apoio a Dependentes

Químicos - Asafe -, com sede no Município de Ubaporanga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Fé e Ação de Apoio

a Dependentes Químicos - Asafe -, com sede no Município de Ubaporanga.

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.

Sebastião Costa, presidente - Liza Prado, relatora - Célio Moreira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.209/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 5.209/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que ratifica os Convênios ICMS nºs 38 a 44, de 31 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 5.209/2014
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,  de  31  de  março  de  2014,

celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 38, 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, 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, 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, que autoriza o Estado do Acre a conceder, em caráter
extraordinário, prazo de até cento e vinte dias para pagamento do ICMS decorrente
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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, 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, 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;

VII - Convênio ICMS nº 44, 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, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Célio Moreira, relator - Liza Prado.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.217/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.217/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que 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-, 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 5.217/2014
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:
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Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  de  22  de  abril  de  2014,
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
-  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, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Célio Moreira, relator - Liza Prado.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE JUNHO DE 2014

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.591/2014

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$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), na forma constante no
Anexo I desta deliberação.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos
provenientes  da  anulação  parcial  de  dotações  orçamentárias  da  Assembleia
Legislativa, na forma constante no Anexo II.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 2 de junho 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 2.591, de 2 de junho de 2014)
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SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
*  -  O  quadro  contendo  a  classificação  e  o  valor  da  dotação  orçamentária  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 7.6.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.591, de 2 de junho de 2014)
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

*  -  O  quadro  contendo  a  classificação  e  o  valor  da  anulação  da  dotação
orçamentária foi publicado no Diário do Legislativo, de 7.6.2014.

ATAS
ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Neider Moreira e da Deputada Liza

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

Questão de Ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 5.267 a 5.271/2014 - Requerimentos nºs 8.230 a 8.233/2014 -
Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Educação  e  do  Trabalho  -
Interrupção  dos  Trabalhos  Ordinários  -  Destinação  da  Interrupção  dos  Trabalhos
Ordinários  -  Composição  da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino
Nacional - Palavras do Deputado João Vítor Xavier - Entrega de Título - Palavras do
Desembargador Antônio Armando dos Anjos - Palavras do Presidente - Apresentação
Musical - Reabertura dos Trabalhos Ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura  de  Inscrições  -  Leitura  de  Comunicações  -  Discussão  e  Votação  de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.552/2013; aprovação -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho -

Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Bosco -
Braulio Braz - Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de
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Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -
Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Neider Moreira) - 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 Mário Henrique Caixa, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Primeiramente,
parabenizo o deputado Caixa pela leitura. Só faltou gritar “caixa!” ao final, depois de
leitura  tão rápida.  Sr.  Presidente,  hoje,  dia 5  de junho,  é  o Dia  Mundial  do Meio
Ambiente,  por  isso pedi  para fazer  esse registro,  até para  que conste na  ata  da
próxima reunião.  O Brasil  obteve um prêmio,  diria,  um dos  mais importantes  que
poderemos obter  nesta década e neste milênio.  O Brasil  foi  apontado pela ONU,
deputado  Durval  Ângelo,  como  o  principal  exemplo  de  sucesso  na  redução  do
desmatamento.  Esse foi  um estudo da Organização das  Nações Unidas,  que  vai
ressaltar  especialmente a redução do desmatamento na Amazônia,  dizendo ser  a
maior floresta tropical do mundo. A criação de áreas de proteção ambiental, a partir
da segunda década de 1990, e as moratórias acordadas com as empresas privadas
de soja e de carne fizeram com que essas mudanças pudessem ocorrer. Ressalta,
ainda, o relatório que as reservas indígenas foram fundamentais. Hoje estamos tendo
um  debate  sobre  se  essas  reservas  indígenas  passam  a  ser  demarcadas  pelo
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Congresso  Nacional  ou  pela  Funai  e  temos  um  relatório  da  ONU  dizendo  da
importância  que  as  reservas  indígenas  têm  para  a  manutenção  da  Floresta
Amazônica.  O  texto  da  ONU é cheio  de  elogios  ao  Brasil,  dizendo  que  o  Brasil
escreveu o seu plano para reduzir o desmatamento em 80% até 2020 na lei nacional.
Nesse  meio  tempo,  a  redução  do  desmatamento  da  Amazônia  trouxe  uma
contribuição no combate à mudança climática maior que em qualquer outro país na
Terra. É algo, portanto, que temos a comemorar no meio ambiente. Vamos ter a Copa
do Mundo agora. Assim, o mundo está olhando o Brasil. E olhá-lo como o país que
realiza  a  Copa das  Copas,  olhar  o  Brasil  como o  país  que  mais  contribuiu  para
combater o desmatamento no mundo é realmente um orgulho para nós, brasileiros,
ao contrário de alguns setores no Brasil que querem e persistem em ver o Brasil com
pessimismo, com espírito de vira-lata, que devemos repudiar.  Acho que é hora de
comemorar o Brasil. Termino apenas dizendo que, infelizmente, não podemos dizer o
mesmo em relação à questão ambiental de Minas Gerais. Minas adquiriu agora o
título de pentacampeão de desmatamento da mata atlântica. Esse é o título adquirido
por  Minas  Gerais.  Somos  pentacampeões.  Isso  se  deve  a  empresas  de
reflorestamento que, na verdade, são as plantadoras de eucalipto, que têm aqui em
Minas uma espécie de casa da mãe joana; e ao mesmo tempo diz respeito também a
Minas Gerais no que se refere à política para as empresas mineradoras, que aqui
tudo desmatam e colocam a mata atlântica dessa forma. Então, que Minas Gerais
possa, no futuro, seguir o exemplo do Brasil e ganhar esse honroso título da ONU -de
país  que,  na  última década,  mais  contribuiu  para  o  mundo  do ponto  de  vista  de
terminar com o desmatamento -e, nesse sentido, dar essa oferta ao mundo. Parabéns
ao  povo  brasileiro!  Parabéns  ao  Brasil,  que  agora  faz  a  Copa  das  copas  e,
certamente,  caminha  para  dar  um  exemplo  ao  mundo  de  organização  do  nosso
esporte. Muito obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  a  presidência passa a
receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 5.267/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Restaurando  Vidas,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Restaurando Vidas, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2014.
Fred Costa
Justificação:  A Associação  Restaurando  Vidas,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte, fundada em 2011, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos e de duração
indeterminada.

Acatando totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua
função plena e regular há mais de um ano. Tem por finalidade atuar nas áreas de
cultura, trabalho voluntário, qualidade de vida, saúde, bem-estar coletivo e formação
ampla da cidadania, organizando eventos e atividades em grupo.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade, por viabilizar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais, garantindo
a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de
lei, que acreditamos ser justo e importante para o Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.268/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Catas Altas da Noruega - Apae de Catas Altas da Noruega -, com sede no Município
de Catas Altas da Noruega.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º-  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos
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Excepcionais de Catas Altas da Noruega - Apae de Catas Altas da Noruega -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2014.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catas Altas da

Noruega, com sede no Município de Catas Altas da Noruega, há quase dez anos vem
desenvolvendo  um  papel  relevante  na  comunidade  que  representa,  através  de
atividades que visam promover  a assistência  educacional,  cultural,  desportiva  e à
saúde das pessoas com deficiência do município.

Outrossim, a Apae de Catas Altas da Noruega colabora para promover a integração
social,  o auxílio familiar e todo o amparo necessário à defesa dos direitos dessas
pessoas, visando oferecer condições de manutenção da dignidade humana, garantida
em nossa Constituição Federal.

O presente processo encontra-se amparado pela Lei nº 12.972, de 27/7/1998, razão
pela qual contamos com o apoio de nossos pares 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 5.269/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Equoterapia  Recanto  do

Cavalo - Aaerc -, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Equoterapia

Recanto do Cavalo - Aaerc -, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2014.
Duarte Bechir
Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação

Amigos da Equoterapia  Recanto do  Cavalo -  Aaerc  -,  com sede no Município  de
Campo  Belo.  Trata-se  de sociedade  civil,  em  pleno  funcionamento  desde  sua
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fundação, sem fins lucrativos e com duração indeterminada. Sua finalidade é prestar
serviços de equoterapia, equitação e hidroterapia; desenvolver atividades culturais,
esportivas,  recreativas e de lazer;  prestar assistência social  e  oferecer cursos em
diversas  áreas,  integrados  ao  mercado  de  trabalho,  visando  a  reabilitação  de
pacientes, sejam pessoas com necessidades especiais ou não.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento de suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos da
Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.270/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais  da  Várzea  Santo  Antônio  e  Adjacências,  com  sede  no  Município  de
Itamarandiba.

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

Pequenos Produtores Rurais da Várzea Santo Antônio e Adjacências, com sede no
Município de Itamarandiba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2014.
Paulo Guedes
Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  como  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Várzea Santo Antônio e
Adjacências, com sede no Município de Itamarandiba.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma associação civil
sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminado. Tem como algumas de
suas  finalidades:  fortalecer  as  organizações  econômicas,  sociais  e  políticas  dos
produtores rurais;  racionalizar  as atividades econômicas desenvolvendo formas de
cooperação  que  ajudem  a  produção  e  comercialização;  garantir  os  direitos  dos



726
____________________________________________________________________________

associados junto ao poder público, principalmente no atendimento das necessidades
de educação, saúde, habitação, transportes e lazer; contribuir para a organização de
movimentos voltados para a proteção e a preservação ambiental; elaborar programas
de incentivo à educação,  cultura ,  lazer  e esporte;  combate a fome e a pobreza;
proteger a saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice, entre outros.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, desta forma, aos requisitos legais. Pretende-se então com este
projeto assegurar à instituição melhores condições para o desenvolvimento de suas
atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei Estadual n°
12.972, de 27/7/1998.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.271/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais do Mandiocuçu, com sede no Município de Itamarandiba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos  Produtores  Rurais  do  Mandiocuçu,  com  sede  no  Município  de
Itamarandiba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2014.
Paulo Guedes
Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do Mandiocuçu, com sede
no Município de Itamarandiba.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil
sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada,  e  tem,  entre  outras  finalidades,
fortalecer  as  organizações  econômicas,  sociais  e  políticas  dos  produtores  rurais;
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racionalizar  as  atividades  econômicas,  desenvolvendo  formas  de cooperação que
ajudem a produção e a comercialização; garantir os direitos dos associados junto ao
poder público, principalmente no atendimento das necessidades de educação, saúde,
habitação, transporte e lazer; contribuir para a organização de movimentos voltados
para  a  proteção  e  preservação  ambiental;  elaborar  programas  de  incentivo  à
educação, cultura, lazer e esporte; combater a fome e a pobreza; proteger a saúde da
família,  da  maternidade,  da  infância  e  da  velhice;  integrar  seus  beneficiados  no
mercado de trabalho; e reabilitar pessoas portadores de necessidades especiais.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, desta forma, 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 os 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

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.230/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/5/2014, em Ibirité, que resultou na
recuperação de um veículo  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 8.231/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/6/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou na apreensão de drogas, celulares e uma balança de precisão 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.
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Nº 8.232/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/6/2014,  em  Brasília  de  Minas,
Campo Azul e Ponto Chique, que resultou na apreensão de armas 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 8.233/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de
Polícia Militar,  no Batalhão Rotam e no Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da
PMMG, pela atuação na ocorrência, em 3/6/2014,  em Contagem, que resultou na
apreensão de dois adolescentes e na prisão de um jovem, que roubaram um carro e
fizeram um homem refém; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações
-  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação e do Trabalho.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,
interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à entrega do
título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  o  desembargador
Antônio Armando dos Anjos.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à entrega ao Sr. Antônio Armando dos

Anjos,  desembargador  do  Tribunal  de  Justiça,  do  título  de  Cidadão  Honorário  do
Estado de Minas Gerais, concedido, a requerimento do deputado João Vítor Xavier,
pelo governador do Estado por meio de Decreto NE nº 473, de 3/9/2013, publicado no
Diário do Executivo em 4/9/2013.

Composição da Mesa
O  locutor  -  Convidamos  a  compor  a  Mesa  os  Exmos.  Srs.  desembargadores
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Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Antônio Armando
dos  Anjos;  e  Herbert  José  Almeida  Carneiro,  este  presidente  da  Associação  dos
Magistrados Mineiros - Amagis; e André Sopas de Melo Bandeira, cônsul de Portugal
em Belo Horizonte; a Exma. Sra. Ana Maria dos Anjos, esposa do homenageado; e o
Exmo. Sr. deputado João Vítor Xavier, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. desembargadores

Almeida Melo, 1º-vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais -
TJMG;  José  Antônio  Bahia  Borges,  2º-vice-presidente  do  TJMG;  Manoel  Bravo
Saramago,  3º-vice-presidente  do  TJMG;  Doorgal  Gustavo  Borges  de  Andrada,
ouvidor do TJMG; e Luiz Odeber de Lages Filho, corregedor do Tribunal de Justiça;
Afonso  Celso  Raso,  presidente  do  América  Futebol  Clube,  clube  do  qual  é
conselheiro o homenageado desta tarde; Raul Penna, presidente da Federação das
Câmaras Portuguesas; e Sérgio Murilo Braga, presidente da Caixa de Assistência dos
Advogados da OAB Seção Minas Gerais.

Registramos mensagem que nos foi enviada pelo Exmo Sr. senador Aécio Neves,
por  meio  da  qual  lamenta  a  ausência  em  razão  de  compromissos  agendados
previamente, cumprimenta o homenageado pela concessão do título, assim como o
deputado João Vítor  Xavier,  autor  do  requerimento  que solicitou  a  concessão do
título.

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
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, querido

amigo e colega. Registro em público que V. Exa. é um dos grandes presidentes desta
Casa  que,  ao  final  deste  ano,  deixará  uma  marca  irretocável  na  história  da
Assembleia, de transparência, honestidade, correção, diálogo com a população de
Minas Gerais. Deputado Dinis Pinheiro, V. Exa. deixará para sempre a grande marca
de ter  sido  talvez o  presidente  que mais  abriu  esta  Casa à  população de Minas
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Gerais,  ao  diálogo,  ao  debate,  à  construção  coletiva.  Então  receba  meu  abraço,
minha homenagem, meu cumprimento pelos  dois  brilhantes mandatos à frente da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  desembargador  Joaquim
Herculano, quero deixar também o meu abraço e o registro da profunda satisfação e
orgulho que todos nós,  mineiros,  temos pelo seu trabalho à frente do Tribunal de
Justiça  do  Estado de  Minas  Gerais;  cumprimento  nosso homenageado,  de  quem
falarei  um  pouco  mais  à  frente  de  maneira  mais  detida,  desembargador  Antônio
Armando dos Anjos, muito obrigado por aceitar esta homenagem, aprovada por todos
os pares desta Casa; cumprimento o desembargador Herbert José Almeida Carneiro,
presidente da Amagis; e o cônsul  de Portugal  em Belo Horizonte, André de Melo
Bandeira;  cumprimento o meu querido  amigo desembargador  Alexandre Víctor  de
Carvalho, pessoa fundamental nesta homenagem, por cujo intermédio cumprimento
todos os desembargadores aqui presentes; ele foi o autor da ideia desta homenagem,
mais  do  que  justa  e  correta;  cumprimento  também  os  queridos  amigos
desembargadores Eduardo Machado, Manuel Bravo Saramago e todos os outros aqui
presentes; cumprimento D. Ana Maria dos Anjos, esposa do desembargador Antônio
Armando dos Anjos, e seus filhos Luiz e Juliana, na pessoa dos quais cumprimento
toda a família, aqui presente.

Começo dizendo que é um privilégio  até histórico  a  coincidência  da data  desta
homenagem, um dia após esta Casa ter aprovado a lei de reorganização do Judiciário
do Estado em 1º turno, também num grande consenso, numa construção coletiva,
com a participação de todos os partidos da base do governo e da oposição,  em
parceria com a Amagis e o Tribunal de Justiça, ouvindo os principais interessados e
os  maiores  conhecedores  da  causa  jurídica  no  nosso  Estado,  sob  a  batuta  do
presidente Dinis Pinheiro. Pela maneira como foi construída, ouvindo especialmente
V. Exas., que são os grandes conhecedores da mecânica jurídica do nosso Estado, a
partir da aprovação em 2º turno, teremos condição de ter um Judiciário ainda mais
ágil, ainda mais efetivo e ainda mais sintonizado com os novos tempos e com os
anseios da população de Minas Gerais, quando todos os senhores e senhoras terão
oportunidade de exercer, de maneira ainda mais plena e ainda melhor, a função tão
importante  de  julgar  os  destinos  do  nosso  Estado  e  da  nossa  população.  Esta
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homenagem a um grande desembargador, a um homem do Judiciário, acaba sendo
uma coincidência das mais positivas. Acredito que dentro em breve essa legislação
será  aprovada  em  2º  turno  nesta  Casa,  como  uma  maneira  de  contribuição  do
Parlamento mineiro para termos um Judiciário ainda melhor, haja vista a qualidade de
todos os homens e mulheres que compõem o Judiciário de Minas Gerais.

Meu  caro  amigo  e  homenageado  da  tarde  de  hoje,  querido  americano Antônio
Armando dos Anjos, que privilégio conceder-lhe esta homenagem! No momento em
que meu caro amigo Alexandre Víctor de Carvalho, trazendo um pedido de vários
colegas e desembargadores, sugeriu-nos que se fizesse esta reunião e por tudo o
que conhecemos do passado, do trabalho e da história  de luta e de vida íntegra
correta e honrada de V. Exa.,  senti-me extremamente privilegiado de poder trazer
essa proposição à Casa. Além disso, ainda mais feliz de receber o apoio de todos os
colegas e de muitos que aqui se fazem presentes neste momento para homenageá-
lo, assim como sua história e biografia.

Com a presença do cônsul de Portugal, quero que esta homenagem prestada pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais se torne muito mais do que uma homenagem
ao senhor, mas a toda a colônia portuguesa no Estado de Minas Gerais. Além disso,
a todos aqueles que,  como o senhor,  ousaram atravessar o Bojador e,  com isso,
atravessaram  a  dor,  singraram  mares  e  conquistaram  novas  terras,  trazendo  a
contribuição que é fundamental para o nosso país.

Muitos  povos  têm  o  privilégio  de  apresentar  suas  conquistas  e  revoluções  de
modernidades tecnológicas da indústria e do comércio. Não tenho dúvida nenhuma
de que a maior invenção da história da humanidade foi a do povo português, que, em
1808,  com  a  vinda da família  real  para  cá,  deixou  de  ser  apenas  colonizador  e
construiu a miscigenação, que é a maior marca do nosso povo, da nossa cultura e
história. De todos os povos que desbravaram o mundo, os portugueses foram os que
mais  se  permitiram  misturar,  miscigenar.  Além  disso,  desde  o  início  da  história
permitiriam um termo que hoje é usado diariamente por todos nós: “globalização”. Na
realidade, a globalização começou com as caravelas há mais de 500 anos, com a
chegada do povo português por aqui. Outros povos que colonizaram países vizinhos
e outras terras se mantiveram num sistema de apartheid até um passado próximo. Ao
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contrário do povo português, que se misturou, fez-se novo e criou a nossa raça - hoje
raça brasileira, mistura de negro, índio e português - e que, sem sombra de dúvida, é
o povo do futuro, que já mostra o caminho do futuro para a nossa humanidade. Ao
longo das próximas décadas e dos próximos séculos, não será possível a todos os
povos não passarem por esse caminho por que passou o povo português há 500
anos: processo da miscigenação, da mistura de raças e da construção de uma única
raça  e  de  um  só  povo,  um  povo  globalizado,  unido  e  que  constrói  uma  nova
sociedade no mundo.

Por  isso  esta  homenagem  ao  desembargador  Antônio  Armando  dos  Anjos  se
estende a toda a colônia  portuguesa que construiu  a nossa história  e  os  nossos
caminhos e fez do Brasil  esta nação unida num só povo, numa só língua, raça e
história. As marcas portuguesas no Brasil serão eternas, em especial na nossa Minas
Gerais, que, sem sombra de dúvida, é o Estado mais português do Brasil pela nossa
culinária, que muito lembra a culinária do Alentejo. Além disso, pela nossa arquitetura,
por  exemplo,  da  nossa  Ouro  Preto,  que  muito  lembra  a  que  temos  ao Norte  de
Portugal,  à  beira  do  Rio  Douro,  e  pela  característica  de  um  povo  pacífico  e
harmônico, mas que guarda em suas raízes um profundo sangue guerreiro e lutador.

Nenhum  povo  conquista  o  mundo  nem  sai  pelos  oceanos  se  não  tiver  alma
guerreira e desbravadora. Essa alma guerreira é a base da nação portuguesa desde
a formação do Estado português por  intermédio de D. Afonso Henriques, que, ao
separar-se do Reino de Castela e Leão, rompeu seus laços não apenas com o que
seria  o  Estado  espanhol,  mas  também  familiares,  no  momento  em  que  cortou  a
cabeça da própria mãe para declarar a fundação e a independência de Portugal.

Ali ele declarava o início de um novo povo que seria de extrema importância para o
mundo, não apenas por esta que se tornou a primeira colônia e depois a grande casa
portuguesa no mundo, mas também por todos os passos que o povo português deu,
de Leste a Oeste, de Norte a Sul, na suas colônias na África, no seu processo de
descoberta do Oriente através de Macau; e por tudo que o povo português construiu
durante  quase um  século  de  exploração,  de  navegação  e  de  abertura  de  portas
mundo afora. Esse mesmo espírito guerreiro, esse mesmo sangue de luta ainda corre
em  todas  as  veias  portuguesas e também, desembargador  Antônio  Armando dos
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Anjos, em toda veia brasileira. Nós, brasileiros, herdamos do povo português esse
mesmo espírito de luta,  essa mesma capacidade de superar as adversidades,  de
sonhar, de pensar e de realizar grande.

Para todo cidadão, ser homenageado por uma casa parlamentar, por um estado,
tenho certeza de que é uma grande emoção. Acredito que V. Exa. se sente lisonjeado
neste  momento,  não apenas pela  singela  homenagem da Assembleia  Legislativa,
mas também pela presença maciça dos seus amigos, dos seus companheiros que
abonam e atestam que a escolha desta Assembleia Legislativa foi das mais corretas e
justas.  Quero  dizer  a  V.  Exa.  que,  se  para  um  cidadão  ser  homenageado  pela
Assembleia ou uma câmara municipal, é uma honra, tenha certeza V. Exa. que hoje a
honra é muito  maior  para  esta Assembleia  Legislativa e  para o Estado de Minas
Gerais. V. Exa. já é mineiro há muitas décadas, há muitos e muitos anos, mas, a partir
de hoje, é mineiro de fato, de direito e de papel passado. Mais que uma honra para o
senhor, tenha certeza de que ter um mineiro do seu quilate e da sua envergadura é
uma honra para Minas Gerais, para a nossa terra - terra do ouro, dos diamantes, de
uma gente muito trabalhadora e identificada em seus valores,  desembargador,  os
valores da nossa gente, da nossa terra, da nossa luta, da nossa história e da nossa
tradição, tão próxima e tão ligada à tradição do povo português.

Quero ainda dizer  a  V.  Exa.  que,  com as  grandes  homenagens,  nós,  mineiros,
também  sempre  trazemos  grandes  responsabilidades.  Hoje  tenho  uma  ligação
pessoal parlamentar muito grande com a terra de V. Exa., Portugal. V. Exa. terá a
partir  de  hoje,  como  mineiro  que  é,  a  responsabilidade  de  construir  uma  ponte
indissolúvel entre Minas Gerais e Portugal. O país de V. Exa. é hoje o estado mais
avançado da Europa em tecnologia para as águas. Enquanto Minas Gerais tem uma
média de perda hídrica que chega a 40% nas grandes cidades, a cidade de Lisboa
tem uma média dessa perda de apenas 7%. Portugal é hoje o estado mais avançado
da Europa em energia elétrica. Não é a toa que os chineses, numa briga voraz com a
nossa Cemig,  acabaram comprando a empresa de energia elétrica, extremamente
interessados na enorme capacidade que os portugueses têm, hoje, de gerir  a sua
energia. Acima de tudo, Portugal é hoje o estado de excelência em gestão pública na
Europa, e precisamos disso aqui também.
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Na semana passada, conversava com o presidente da câmara de Lisboa, que me
dizia,  de  maneira  muito  simples,  que  Portugal  entendeu,  por  suas  fronteiras
diminutas, pelas sua população que não chega a metade da população de Minas
Gerais,  que  para  se  tornar  um  estado,  uma  nação  competitiva  num  mundo  tão
globalizado e num mundo economicamente tão forte, tinha apenas um caminho: a
excelência dos serviços e da gestão pública. Esse, desembargador Antônio Armando
dos  Anjos,  é  o  grande desafio  que temos  para  o  nosso país.  Precisamos,  numa
escala  gigantesca  e  monumental,  como já  dizia  Chico  Buarque,  talvez  num  tom
jocoso,  mas  ao  qual  a  história  fez  justiça,  fazer  de  nosso  país  hoje  um  imenso
Portugal.

Precisamos ter aqui a revolução no transporte público que Portugal construiu nos
últimos  20  anos.  Precisamos  ter  aqui  a  revolução  de  infraestrutura  urbana  que
Portugal construiu nas últimas duas décadas, com rodovias de primeiro mundo de
ponta a ponta. Precisamos ter em nossas grandes cidades um modelo de transporte
público eficiente, como o implementado em Lisboa. Precisamos ter em nosso país a
gestão pública, a qualidade e a excelência do serviço público, como hoje construíram
os nossos irmãos portugueses, o que é para todos nós não apenas exemplo, mas
motivo de muito orgulho pelos nossos laços e pelas nossas raízes indissolúveis.

Esta é uma missão que o Estado de Minas Gerais dá a V. Exa. daqui por diante,
como o mais novo cidadão mineiro e com as suas raízes em Póvoa do Concelho:
traga para Minas Gerais tudo aquilo que Portugal tão bem desenvolveu nas últimas
duas décadas, tudo aquilo que o povo português construiu de tecnologia e de espelho
para a sociedade nos últimos 20 anos.

Precisamos, sim, fazer do nosso Brasil um imenso Portugal. Precisamos, sim, da
modernidade, da tecnologia, da qualidade e dos avanços nos serviços que Portugal
desenvolveu nas últimas duas décadas, porque,  se aliarmos a qualidade da atual
gestão pública portuguesa e da atual infraestrutura portuguesa à pujança do nosso
país, seremos, sem sombra de dúvidas, a maior Nação do mundo.

Quero cumprimentar mais uma vez V. Exa. e sua família, dizer que é uma honra
participar deste momento da Assembleia, agradecer a todos os pares que assinaram
essa proposição,  que foi  aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa de
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Minas  Gerais,  agradecer  ao  nosso  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  pela
oportunidade de realizar esta sessão solene, que tanto nos honra com a presença de
personalidades tão importantes para o nosso Judiciário, a sociedade e o Estado de
Minas Gerais. É uma honra, desembargador Antônio Armando dos Anjos, receber V.
Exa. e sua família neste momento.

Esperamos que o senhor tenha longos e proveitosos anos de vida na nossa querida
Minas Gerais, agora, de fato e de direito, um cidadão mineiro. Muito obrigado e boa
tarde a todos.

Entrega de Título
O locutor - Neste momento, o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais
ao Sr. Antônio Armando dos Anjos, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, passando-lhe às mãos o diploma. O título a ser entregue contém os seguintes
dizeres: “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 João Vítor Xavier, nos termos do Decreto de 3/9/2013, concede
ao  desembargador  Antônio  Armando dos  Anjos  o  título  de  Cidadão  Honorário  do
Estado  de  Minas  Gerais,  em  reconhecimento  a  sua  dedicação  à  magistratura
mineira".

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Solicito a companhia do estimado amigo,
deputado João Vítor Xavier.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Desembargador Antônio Armando dos Anjos

Exmos.  Srs.  desembargador  Herculano  Rodrigues,  presidente  do  Tribunal  de
Justiça;  desembargador  Herbert  José Almeida Carneiro,  presidente  da Associação
dos  Magistrados  Mineiros  -  Amagis  -;  André  Sopas  de Melo  Bandeira,  cônsul  de
Portugal em Belo Horizonte; deputado João Vítor Xavier, autor do requerimento que
solicitou a concessão deste título. A V. Exa. minha eterna gratidão.

“O mineiro traz mais individualidade que personalidade. Acha que o importante é
ser, e não parecer, não aceitando cavaleiro por argueiro nem cobrindo os fatos com
aparatos.”  Esse  pensamento  é  do  genial  João  Guimarães  Rosa,  que,  por  sinal,
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demonstrou, com sua vida e com sua arte, a grandiosidade das pessoas e das coisas
mais simples. Por isso e!e abriu mão de uma situação de comodidade para buscar
um conforto maior e mais verdadeiro: o aconchego do afeto e da sabedoria.

Em um mundo que passou a valorizar tanto o status e os bens materiais, pode-se
perceber cada vez mais que os bens essenciais são de graça, como a natureza, a
amizade, a gentileza, o sorriso. Na verdade, a obstinação pelo ter parece um poço
fundo,  um  caminho  sem  ponto  de  chegada,  onde  o  querer  não  encontra  limite,
gerando uma crescente ambição. Podem ter certeza de que essa sede sem freios de
possuir não traz alegria, mas, sim, inquietação e ansiedade.

Talvez esta seja a grande mancha que tenta impregnar o ser humano desta era: a
escassez de vínculos, a falta de amor ao semelhante, a busca desenfreada por um
bem-estar momentâneo ou efêmero. O que é realmente fundamental não pode ficar
no limbo. Ninguém pode ser feliz sem se sentir parte de um grupo, sem experimentar
o amor, a compreensão, a confiança e o reconhecimento. Um dos significados de
“reconhecer”  do  Dicionário  Aurélio é  “admitir  como bom,  verdadeiro  ou  legítimo”.
Trata-se de um retorno importante e necessário. Quero crer que o título de Cidadão
Honorário  de  Minas  Gerais,  concedido  pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de
Minas Gerais, possui esse sentido: é uma validação das ações do agraciado. E essa
constatação me deixa muito feliz e agradecido. Da mesma forma, penso que todos os
que já receberam a homenagem nutrem esse bom sentimento.

Não é simples assumir uma carreira e seus desafios. É uma luta diária a demandar
abnegação e paciência. Na minha experiência de 29 anos de profissão, posso falar
que estou contente com a minha escolha, pois me sinto realizado com a magistratura.
Porém,  preciso  dizer  que  se  trata  de  uma missão  árdua.  A decisão  judicial  está
sempre debatendo com as razões do coração, com os ditames da consciência, com
as exigências da lei, com os clamores sociais. Existem muitas expectativas em torno
dos  julgamentos  e  do  Judiciário.  Há  uma  forte  expectativa  de  que  o  juiz  possa
resolver as grandes questões sociais,  especialmente a violência e a criminalidade.
Estejam convictos de que essa não é uma demanda fácil de ser atendida.

Lembro-me de que o Poder Judiciário age sobre os efeitos, e, é claro, a Justiça
precisa ser eficiente, visando combater ou coibir  outros atos criminosos. A Justiça



737
____________________________________________________________________________

Criminal gera intensas discussões. As opiniões divergem: alguns defendem a redução
da  maioridade  penal;  outros  querem  mais  rigor  para  reduzir  a  violência;  muitos
acreditam  que  a  coerção  deve  ser  imediata,  ou  seja,  cometido  o  crime,  as
consequências devem ser percebidas prontamente. Há ainda uma forte corrente no
sentido da humanização da pena, como alternativa para a recuperação e reinserção
do apenado.

Minha trajetória na área criminal vem confirmar, a cada dia, como é difícil atender
aos anseios. O ideal seria mais eficiência em ações preventivas, para que o castigo
representasse  uma  exceção.  Enquanto  sonhamos  com  uma  sociedade  mais
harmoniosa  e  solidária,  vamos  idealizar  e  colocar  em  prática  ações  inovadoras,
capazes  de transformar  a nossa realidade,  resgatando valores primordiais.  Carlos
Drummond de Andrade  disse:  “O  Estado  mais  tipicamente  conservador  da  União
abriga o  espírito  mais  livre”.  Pode ser  esse o motivo de ter  vingado em Minas o
método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -  Apac -,  cujo
objetivo  é  humanizar  a  execução  da  pena  baseando-se  em  princípios  como
participação  da  comunidade;  trabalho;  religião;  assistência  jurídica  e  à  saúde;
valorização humana; família, entre outros. Da mesma forma, o Programa de Atenção
Integral  ao  Paciente  Judiciário  Portador  de  Sofrimento  Mental  -  PAI-PJ  -  é  outra
iniciativa bem-sucedida da execução penal que conjuga tratamento, responsabilidade
e inserção na sociedade dos portadores de sofrimento mental que cometeram crimes.

Minas Gerais é um solo fecundo onde as boas ideias florescem e as boas ações se
consolidam. Por isso tenho um orgulho enorme de me tornar, oficialmente, cidadão
mineiro, pois de coração já o sou há muito tempo. Nasci em Portugal, em Póvoa do
Concelho,  vim  para  o  Brasil  em  novembro  de  1956,  para  Minas  Gerais,  Belo
Horizonte. Lembro-me da viagem de navio: foram 11 dias. Há também outro detalhe
inesquecível: nesse trajeto, completei 11 anos de idade, no auge do entusiasmo para
viver novas experiências.

Aqui  construí  a  minha  vida  pessoal  e  profissional,  a  minha  família,  as  minhas
amizades e parcerias.  Em meio a essa gente afável,  construí  laços indissolúveis,
porque mineiro é essência e não vive de aparência, como disse Guimarães Rosa.
Nessa  efervescência,  tornei-me  esse  senhor  na  melhor  idade,  valendo-me  do
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conveniente eufemismo, com raízes em terras mineiras, com sonhos e esperanças
aqui construídos e fortificados.

Esse  título  vem  coroar  minha  devoção  às  Minas  Gerais  e,  sobretudo,  minha
gratidão.  Todo reconhecimento  é uma chama que valida  o nosso percurso e nos
convida a vencer a nova etapa. Tem o poder de nos revigorar, proporcionar ânimo
novo para seguir em frente. Agradeço à Assembleia Legislativa, ao seu presidente,
Deputado Dinis Pinheiro, a todos os integrantes desta Casa pela homenagem. Não
poderia deixar de fazer uma referência especial ao Deputado João Vítor Xavier, de
quem partiu a indicação do meu nome para o recebimento de tão grande honraria.

Expresso publicamente enorme gratidão a minha família, fonte inesgotável de força
e estímulo:  a minha mãe Albertina e  o meu saudoso pai  José Joaquim, a minha
esposa Ana, os meus filhos Juliana e Luiz,  o meu genro Rodrigo, os meus netos
Rodrigo e Maria Eduarda, a minha irmã Delmina, o meu cunhado Antônio Delgado e
os meus sobrinhos e primos. Obrigado por tudo!

Citando  o  nome  do  presidente,  desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,
quero agradecer aos dedicados magistrados e servidores do Judiciário de Minas. A
Casa  da  Justiça  é  o  espaço  da  minha  realização  pessoal  e  profissional,  onde
diariamente encontro colegas, notadamente os componentes da 3ª Câmara Criminal:
desembargadores Antônio Carlos Cruvinel, Paulo Cézar Dias, Eduardo César Fortuna
Grion e a desembargadora Maria Luíza de Marilac Alvarenga Araújo. Permitam-me
fazer também referência ao desembargador Alexandre Victor de Carvalho, um dos
responsáveis por esta homenagem. Obrigado.

Diante desta honraria, só posso reafirmar o meu compromisso com a magistratura e
com a sociedade mineira e declarar o meu empenho em promover o bem para essa
gente que me acolheu de braços abertos e me fez sentir um filho desta terra. Existem
várias tentativas de explicar o jeito mineiro de ser. Segundo Gustavo Capanema, as
qualidades do mineiro: no do Sul, a calma, a paciência, a serenidade; no da Zona da
Mata, a bravura, a dureza, a teimosia, a energia, a pugnacidade; no das montanhas e
da mineração, o idealismo, o sonho, a filosofia, o quixotismo. Qualidades gerais: a fé,
a  probidade,  a  pobreza  conformada,  a  ironia,  o  tato.  Que  me  perdoe  Gustavo
Capanema pela  "pobreza conformada",  mas  creio  que  gente  é  para  ter  fartura  e
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alegria, para viver bem, rodeado de familiares e amigos, de pessoas fiéis, íntegras e
valorosas.

Em Minas,  estamos  cercados de montanhas,  afetos,  casos,  uma boa conversa,
uma mão estendida e um abraço caloroso. Esses valores precisam ser preservados,
tornando-se  referência  para  outras  pessoas  do  Brasil  e  do  mundo.  Cabe  a  nós,
mineiros de alma, manter a tradição, resgatar o que melhor define o mineiro: esse
espírito solidário, essa disposição para abrir a casa e o coração para o outro. Muito
obrigado.

Palavras do Presidente
Os senhores estão testemunhando este belo momento. Aliás, um sentimento duplo

de alegria: no primeiro momento, a bela oportunidade de aplaudir essa saga luminosa
de fé, coragem e abnegação. Por outro, esse momento superespecial e brindado com
uma aula  de história  lindíssima do querido  e  fraterno amigo deputado João Vítor
Xavier. Só espero que, na próxima oração que ele vier a proferir, possa se aprofundar
ainda  mais  e  falar  um  pouco  de  D.  Diniz.  É  bom  que  ele  seja  lembrado  nessa
belíssima  história  de  Portugal.  Aliás,  foi  lembrado  aqui,  D.  Diniz,  o  lavrador.  É
verdade. Lavrador e que escreveu uma belíssima história à frente de Portugal. Um
exemplo de gestor, de homem, de ser humano.

Quero saudar aqui o desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do
Tribunal  de  Justiça,  esse  mineiro  extraordinário  de  grande  valor,  que  consegue
personificar  de forma rara  a  alma do mineiro e possuidor  de  valores incontáveis.
Estou tendo a felicidade de andar por Minas ao seu lado e vejo como ele é sempre
recepcionado com carinho e com ternura pelos  mineiros  e mineiras.  Imprimiu  um
ritmo fantástico à frente do Judiciário e está fazendo um trabalho verdadeiro, que
enche de orgulho o coração dos mineiros. É uma alegria enorme rever o dileto amigo
Joaquim Herculano.

Quero  reafirmar  mais  uma  vez  o  nosso  aplauso,  o  nosso  carinho,  a  nossa
reverência a essa irrepreensível história de vida do desembargador Antônio Armando
dos Anjos, um grande ser humano, um grande jurista, possuidor de saber jurídico de
elevado conteúdo. Aproveito o ensejo para abraçar a sua esposa Ana Maria e seus
filhos Luiz e Juliana. Quero também cumprimentar os demais familiares e os netos.
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Quando falou o nome daquela bonequinha ali,  ela sorriu.  Aliás,  que lindo sorriso.
Parabéns por essa família tão linda.

Também  quero  saudar  o  nosso  fraterno  amigo  desembargador  Herbert  José
Almeida Carneiro,  presidente da  Amagis,  esse amigo de fé,  companheiro valente,
guerreiro obstinado na luta por um Judiciário cada dia melhor, independente, célere,
rápido. É uma alegria enorme revê-lo; e o Sr. André Sopas de Melo Bandeira, cônsul
de Portugal em Belo Horizonte. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Mais uma
vez quero aplaudir essa jovem figura, grata revelação que muito enaltece esta Casa
com seu brilhantismo, com seu vigor, com seu brio, com sua raça, o dileto amigo João
Vítor Xavier, que teve a felicidade de nos brindar com esse momento tão auspicioso.
Quero abraçar a todos os deputados e deputadas aqui presentes, de forma especial a
deputada  Liza  Prado,  essa  mulher  guerreira,  destemida,  que  carrega  Minas  no
coração. Quero saudar os senhores e as senhoras. Permitam-me, de forma muito
especial, abraçar aquele menino ali, o Dr. José Murilo Procópio de Carvalho, esse
grande mineiro por quem devoto muito apreço e carinho.  Enfim, saúdo a todos e
quero aqui registrar a nossa reverência, o nosso carinho e aproveito para abraçar
esse coral que vai alegrar sobremaneira o nosso coração.

Quero por último abraçar o Acir Antão, que está ali quietinho, aquele bom mineiro,
de alma boa, de boa paz, de boa prosa e de boa conversa. Acir, na sua pessoa quero
cumprimentar  e  saudar  a  imprensa,  sempre  vigilante  e  questionadora,  mas
imprescindível  à  nossa  democracia,  que  tem  ofertado  a  todos  nós  os  melhores
caminhos.

Senhoras e senhores,  o título  de  Cidadão Honorário  de Minas  Gerais,  sinal  de
apreço, respeito e admiração,  é concedido àqueles  que,  por suas ações e ideais,
lutam bravamente para transformar nosso estado em um lugar melhor para todos os
que nele vivem. Por essa razão, amigo Ximenes, é grande a satisfação que sinto em
participar  desta  reunião  especial,  na qual  o desembargador  Antônio  Armando dos
Anjos  é  agraciado  com  a  cidadania  honorária  do  Estado,  a  ele  concedida  pelo
governador  Antonio  Anastasia  por  meio  do  Decreto  nº  473,  de  3/9/2013,  em
reconhecimento a sua dedicação à magistratura mineira.

Antônio Armando dos Anjos é natural de Póvoa do Concelho, que integra o termo
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de  Trancoso,  em  Portugal.  Já  em  Minas,  graduou-se  bacharel  em  direito  pela
Universidade de Itaúna, em 1975, e bacharel em administração de empresas, pela
UNA,  em  1977.  Sua  incansável  sede  de  conhecimento  fez  com  que  desse
continuidade aos estudos, conquistando o título de mestre em direito empresarial pela
Faculdade de Direito Milton Campos. Não se limitou à vida acadêmica e exerceu as
profissões  de  bancário  e  de  advogado,  que  sem  dúvida  contribuíram  para  que
adquirisse a vivência, a experiência e a maturidade necessárias para que mais tarde
pudesse exercer, com independência e serenidade, a atividade judiciária. Ingressou
na magistratura em 1985, iniciando sua carreira como juiz substituto em municípios
como Aimorés e Piumhi. Foi juiz de direito das comarcas de Resplendor, Ipanema e
Passos.  Em 1991,  transferiu-se  para a  Comarca de Belo  Horizonte,  exercendo a
função de juiz titular da 3ª Vara de Registros Públicos, Falências e Concordatas. Após
integrar o extinto Tribunal de Alçada, tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais. Ocupou também cargos de destaque na Associação dos
Magistrados  Mineiros  -  Amagis  -,  sendo  membro do Conselho  Gestor,  subdiretor,
tesoureiro e conselheiro.

Há  na  Bíblia,  senhoras  e  senhores,  querido  Dr.  Afrânio,  uma  sábia  orientação
destinada aos que aspiram tornar-se magistrados: "Não procures tornar-te juiz se não
tens  força  para  extirpar  a  injustiça,  caso  contrário  irás  intimidar-te  diante  de  um
poderoso e mancharás a tua integridade". Dr. Antônio Armando dos Anjos, todavia,
não poderia ter escolhido outra profissão com maior acerto. Graças à sua firmeza de
caráter, à sua probidade e à sua coragem, tem exercido a magistratura com a máxima
eficiência e dignidade, utilizando-se desse nobre ofício para lutar pela justiça social
em um país infelizmente tão marcado pela desigualdade quanto o Brasil.

Combinando  notável  saber  jurídico  à  longa  experiência  na  magistratura,  tem
externado  em  seus  votos  e  sentenças  e  artigos  acadêmicos  uma visão  lúcida  e
realista  dos  dilemas enfrentados pelo  Poder  Judiciário  na  atualidade,  sem jamais
perder  de  vista  as  questões  sociais  relacionadas  à  criminalidade.  Não  hesita  em
abordar  temas polêmicos,  como o tráfico de entorpecentes e a violência contra a
mulher,  frisando  que  mudanças  positivas  da  realidade  brasileira  não  serão
alcançadas  apenas  por  meio  de  alterações  na  legislação,  mas  dependem  de
transformações culturais, políticas e institucionais muito mais profundas.
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O êxito em um ofício que,  em nosso país,  proporciona grande prestígio,  não o
afastou do cotidiano da nossa população.  Mantém-se crítico ao aparato coercitivo
estatal,  que,  muitas vezes,  acaba funcionando como instrumento perpetuador  das
desigualdades, condenando apenas os pobres e marginalizados e fechando os olhos
aos delitos cometidos por membros das classes mais abastadas.

Em reconhecimento de sua postura sensata e sua atuação brilhante, angariou, ao
longo da carreira, vários prêmios e condecorações, como a Medalha da Inconfidência,
grau Medalha de Honra, e a Medalha do Mérito  Desembargador Ruy Gouthier de
Vilhena.

Disse Winston Churchill: “Todas as grandes coisas são simples. E muitas podem
ser expressas numa só palavra: liberdade; justiça; honra; dever; piedade; esperança”.
O  desembargador  Antônio  Armando  dos  Anjos  tem  contribuído,  no  exercício  da
função jurisdicional,  para que cada um desses valores, a um só tempo singelos e
grandiosos, vigorem em Minas Gerais.

Ao acolhê-lo como cidadão mineiro, expresso, também com uma só palavra plena
de significado, a gratidão do povo mineiro por todos os serviços prestados ao Estado:
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Como anunciado previamente pelo presidente, deputado Dinis Pinheiro,

teremos  agora  o  prazer  de  ouvir  a  apresentação do Coral  da  Assembleia,  sob a
regência do maestro Guilherme Bragança, que apresentará as seguintes músicas:
God is a spirit, de William Bennett, e Carinhoso, de Pixinguinha.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Eu disse que vocês iriam adorar, mas amaram, não é? Parabéns

mais uma vez. A presidência agradece a honrosa presença das autoridades e dos
demais convidados.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
A presidente (deputada Liza Prado) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

nesta reunião pelas Comissões:
de  Educação  -aprovação,  na  11ª  Reunião  Ordinária,  em  4/6/2014,  dos

Requerimentos  nºs  7.912/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  7.915  e
7.956/2014,  do  deputado Ivair  Nogueira,  7.958/2014,  do  deputado  Tony Carlos,  e
8.013/2014, do deputado Bosco;

e do Trabalho -aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 4/6/2014, dos Projetos de
Lei  nºs  3.170/2012,  do  deputado  Hélio  Gomes,  4.985/2014,  do  deputado  Rogério
Correia, 5.095 e 5.113/2014, do deputado Hely Tarqüínio, 5.137/2014, do deputado
André  Quintão,  5.139/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  5.140/2014,  do
deputado  Adalclever  Lopes,  5.142/2014,  do  deputado  Zé  Maia,  e  5.174/2014,  do
deputado Dilzon Melo, e dos Requerimentos nºs 8.063 e 8.064/2014, da Comissão de
Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.552/2013 (À sanção.).
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 amanhã, dia 6, às 19 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 29/5/2014

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Paulo Lamac
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - 1º Painel:

Composição  da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Presidente  -
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Palavras do Sr. Fábio Caldeira de Castro Silva - Palavras do Sr. Jobson Andrade -
Palavras da Sra. Maria Elizabeth Vitral Amaro - Palavras do Vereador Tarcísio Caixeta
- Palavras do Sr. Pedro Schultz - Palavras do Deputado Paulo Lamac - Entrega das
Propostas dos Encontros Regionais: Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social -
2º Painel: Composição da Mesa - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos -
Palavras do Sr. José Abílio Belo Pereira - Palavras da Sra. Célia Regina Alves Rennó
- Palavras do Sr. Gilson Queiroz - Palavras do Sr. Licínio Xavier - Esclarecimentos
sobre os Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair Nogueira - Antônio Carlos Arantes - Liza Prado - Paulo Lamac.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - 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.

Atas
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura das atas das duas

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

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Contribuição
das Engenharias para o Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que possui os
seguintes objetivos: apresentar e debater as propostas elaboradas por profissionais
de  engenharia  e  agronomia  durante  os  encontros  regionais  Políticas  Públicas  e
Corresponsabilidade Social, eventos realizados em 12 regiões do Estado pelo Crea-
Minas e pela Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, examinando cinco eixos
temáticos:  “Rodovias”,  “Alimentos”,  “Meio  ambiente”,  “Impacto  das  chuvas”,  e
“Urbanicidade”; refletir sobres estratégias de articulação da sociedade em torno das
propostas  elaboradas  durante  esses  encontros  regionais  e  os  mecanismos  de
monitoramento da  implementação dessas propostas;  e buscar  a sensibilização de
agentes e gestores públicos, da sociedade civil organizada e da população em geral
para a construção dos Planos Municipais de Saneamento Básico.
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1º Painel
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Fábio Caldeira de
Castro  Silva,  ouvidor-geral  do  Estado;  Jobson  Andrade,  presidente  do  Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-Minas; e Pedro Schultz,
superintendente  de  infraestrutura  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
Regional,  Política  Urbana  e  Gestão  Metropolitana,  representando  o  governo  de
Minas; a Exma. Sra. defensora pública Maria Elizabeth Vitral Amaro, representando a
defensora pública-geral do Estado, Andréa Abritta Garzon; e os Exmos. Srs. vereador
Tarcísio Caixeta, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e deputado Paulo Lamac,
presidente da Comissão de Assuntos Municipais desta Casa.

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 Ivair Nogueira,

1º-vice-presidente da Assembleia de Minas e autor do requerimento que deu origem a
este ciclo de debates, neste ato representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente
desta Casa.

Palavras do Presidente
Cumprimento  o  Dr.  Fábio  Caldeira  de  Castro  Silva,  ouvidor-geral  do  Estado  de

Minas  Gerais;  o  amigo  Jobson  Andrade,  presidente  do  Conselho  Regional  de
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, com quem tive o privilégio de trabalhar na
nossa  querida  Betim;  o  Pedro  Schultz,  superintendente  de  Infraestrutura  da
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana,  representando  o  governo  de  Minas;  a  defensora  pública  Maria
Elizabeth  Vitral  Amaro,  representando  a  Dra.  Andréa  Abritta  Garzon,  defensora
pública-geral do Estado de Minas Gerais;  o vereador Tarcísio Caixeta; meu amigo
deputado  Paulo  Lamac,  presidente  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais;  o  Dr.
Gilson; o ex-deputado estadual Ivo José e cada um dos presentes.

Este  é  um  momento  importante,  em  que  discutiremos  temas  da  mais  alta
importância. Essa parceria do Crea com a Assembleia foi feita por iniciativa do Dr.
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Gilson,  do Jobson,  do Ivo José e do Paulo Lamac, que sentiram necessidade de
discutir temas tão importantes devido à iniciativa do Crea de ir ao interior de Minas
buscar  sugestões  e  alternativas  que  possam  vislumbrar  a  melhoria  e  o
acompanhamento de políticas públicas para o nosso Estado de Minas Gerais. Este é
um  momento  de  coroamento  em  que  teremos  oportunidade  de  receber  um
documento  para  que  a  Assembleia,  juntamente  com  o  Crea,  possa  dar  a  sua
contribuição. Juntos podemos fazer a diferença. Tenho certeza disso e falo em nome
do nosso presidente,  deputado Dinis  Pinheiro,  que tem trabalhado para isso  -  da
mesma forma como o Crea buscou, ouvindo não só alguns segmentos da sociedade
e engenheiros, mas também a categoria de modo geral -, assim como a Assembleia
Legislativa  tem  feito,  ao  longo  dos  tempos  e  principalmente  agora,  sob  sua
presidência, justamente essa aproximação com a população, com os segmentos da
sociedade, criando ferramentas que possibilitam que, ao apresentarmos um projeto,
tenhamos a contribuição valorosa de profissionais, desde as pessoas mais humildes
às  mais  graduadas,  pois  uma  pessoa  humilde  pode  dar  uma contribuição  muito
grande  pela  sua  experiência  no  dia  a  dia.  Os  projetos  da  Assembleia  têm  sido
aperfeiçoados, o que é nosso dever e nossa obrigação.

Portanto, quero agradecer ao Crea, na pessoa de todos os seus diretores e da sua
presidência, e ao Dr. Gilson, pela colaboração. Quero dizer, Dr. Gilson, que você teve
um papel fundamental não só à frente do Crea, mas também na última função que
exerceu  -  e  que  merece  o  nosso  acompanhamento  -  em  relação  à  questão  do
saneamento básico. Você foi responsável pela liberação de convênios importantes
feitos com o governo federal, que possibilitaram o envio de recursos às prefeituras de
Minas Gerais que, se não resolveram tudo, foram um grande avanço. Esperamos que
esses avanços continuem de forma gradativa não só em relação ao saneamento, mas
também a outras questões importantes.

Formei-me  engenheiro  na  escola  de  engenharia  Kennedy  em  1976.  Tive
oportunidade de ser secretário de Obras em Betim e conheço de perto o dia a dia da
engenharia.  O  Paulo  Lamac,  esse  grande  deputado,  é  muito  preocupado  com
algumas questões fundamentais que nos afligem muito no Estado de Minas Gerais,
como infraestrutura e mobilidade urbana. Sabemos que a mobilidade urbana é uma
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questão difícil.  Ontem nos assustamos  com a notícia de que o  fim  do rodízio foi
aprovado pela Câmara de São Paulo. Na cidade de São Paulo, a situação já está
difícil com o rodízio e, sem ele, ficará mais difícil ainda. Neste momento, podemos,
sim, discutir, avaliar, aperfeiçoar e buscar sugestões não para o próximo ano nem
para daqui a dois anos, mas para daqui a 20 anos.

Às vezes, faltam projetos lá, ou seja, o governo federal tem o dinheiro, mas faltam
projetos.  Então,  precisamos  dessa  conscientização,  e  o  Crea  tem  um  papel
fundamental  nisso.  A fiscalização também é de fundamental  importância,  além de
tantos outros itens.

Hoje  estou  aqui  mais  para  ouvir  que  para  falar,  pois  estão  presentes  muitas
pessoas importantes, que têm conhecimento, bagagem e experiência e que trarão
para esta Casa uma contribuição muito grande. Portanto, inicialmente quero deixar
aqui  a  minha  palavra  de  agradecimento  pela  presença  de  cada  um  de  vocês,  e
esperamos que a Assembleia, com o Crea e com vocês, possa sair daqui hoje com
um  documento  formalizado,  apresentando  sugestões  e  contribuindo  para  o  futuro
deste país. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Fábio Caldeira de Castro Silva
Primeiramente, bom dia. Deputado Ivair Nogueira, gostaria de parabenizá-lo não só

por este ato, por esta audiência que fazemos aqui hoje, mas também principalmente
pelo  que a  Assembleia  Legislativa  tem feito  nos  últimos  anos,  em prol  de  Minas
Gerais.  Não há  dúvidas  de  que,  apesar  de  todas  as  deficiências  e  mazelas  dos
Poderes  Legislativos  em  âmbito  nacional,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  se
destaca pela forma de aproximação cada vez maior da sociedade civil. Eventos como
este reforçam a tese de termos, neste Estado, o principal Legislativo do País.

Gostaria de cumprimentar, com grande satisfação e alegria, o presidente do Crea,
Jobson,  que deu um novo formato àquela  instituição.  Digo-lhe,  Jobson,  que essa
contribuição que o Crea está apresentando à sociedade mineira é das mais valiosas
que uma entidade representativa de classe tem prestado ao Estado nos últimos anos.
É uma grande contribuição, e podem ter a certeza de que, daqui para frente, o que os
governos,  em  âmbitos  municipal,  estadual  e  federal,  produzirem  e  investirem  em
nosso Estado será fruto dos ricos documentos e informações colhidos em todas as
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regiões  em  que  estivemos  presentes.  Meu  prezado  deputado  Paulo  Lamac,
reforçando o que disse ao deputado Ivair Nogueira, V. Exa., como um excelente e
qualificado deputado deste Parlamento, vem dando uma grande contribuição para o
aprimoramento  das  políticas  públicas  e  das  funções  de  fiscalização  e  legislação
inerentes a este parlamento. Cumprimento ainda o meu colega de governo, Pedro
Schultz, representando aqui o governo do Estado, e a prezada defensora Elizabeth,
representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Nas minhas breves palavras, quero dizer a todos vocês, com enorme satisfação,
que o ex-governador Anastasia definiu que a Ouvidoria do Estado seria parceira do
Crea nessa importante atividade que desenvolvemos nos últimos dois anos. Como
todos os senhores sabem, a ouvidoria é um dos órgãos mais importantes de defesa
da democracia,  da sociedade, da participação e do controle social.  É um instituto
novo,  e  não  há  que  se  pensar  em  ouvidoria  sem  democracia,  portanto,  se  a
democracia no País é jovem, a ouvidoria também 0 é. E ela se posiciona como uma
ponte, como um órgão intermediário entre a sociedade e a administração pública.

O governo de Minas Gerais é um grande exemplo, um grande paradigma em nível
nacional,  e  a  Ouvidoria  do  Estado  também  é  uma  referência  no  País.  Nós,  de
imediato, abrimos todo o nosso quadro, disponibilizamos todos os nossos técnicos
para  estarmos  com  o  Crea  nesse  importante  trabalho  de  auscultar  a  população
qualificada  e  os  integrantes  do  Crea  no  Estado,  para  a  formulação  de  políticas
públicas.

Vejam vocês que esse é um novo cenário que não podemos desconsiderar. Nós
não  podemos  ter  o  cidadão  apenas  como  destinatário  de  políticas  públicas.  O
cidadão,  nesse  importante  e  representativo  momento  nacional,  tem  que  ser
compreendido como um ator indispensável no monitoramento e no aperfeiçoamento
das  políticas  públicas.  Políticas  públicas  não  são  feitas  em  gabinetes  de  quatro
paredes, são feitas ouvindo a sociedade civil.  Então, todo documento que o Crea,
com toda expertise e competência dos seus quadros técnicos, formulou já está sendo
analisado  detalhadamente  pelos  respectivos  órgãos  e  entidades  do  governo  do
Estado, e o nosso grande desafio é transformar todo esse material em medidas, para
melhorar a qualidade de vida da nossa população, e não apenas em grandes livros
para ocupar as bibliotecas.



749
____________________________________________________________________________

Nós  sempre  frisamos  que temos  de  quebrar  esse  círculo  vicioso  da  sociedade
brasileira de uma baixíssima cidadania ativa. Há uma baixa participação do cidadão,
seja  na  administração  pública,  seja  nas  questões  políticas  de  nosso  país,  o  que
proporciona  uma  qualidade  nem  sempre  satisfatória  das  normas  jurídicas  e  dos
serviços  públicos  apresentados.  Isso  afeta  a  nossa  qualidade  de  vida,  pois  uma
característica extremamente cara e ausente a todos nós brasileiros é o sentimento de
pertencimento.  Temos  muito  pouco  esse  sentimento  de  que  pertencemos  a  esta
cidade, a este estado, a esta Nação, por isso vou “perder” o tempo em que eu poderia
estar  em casa para ir  a uma audiência pública na Assembleia Legislativa,  a uma
audiência na Câmara Municipal, ao Crea para debater com seus profissionais o que
podemos  fazer  para  melhorar  a  nossa  sociedade  e  apresentar  aos  órgãos
competentes. Uma forma de quebrar esse círculo vicioso é essa importante iniciativa
do Crea de que o governo de Minas, por intermédio da Ouvidoria, participou de forma
tão entusiasmada, a qual não se encerra aqui. O grande desafio é fazer com que as
questões  atinentes  ao  governo  do  Estado  sejam  colocadas  na  ordem  do  dia.  E
naquelas questões de atribuições do governo federal  ou dos governos municipais,
nós,  do  governo de Minas,  estaremos juntos  com o Crea e os  profissionais  para
implementação de todas as medidas.

Desejo a todos vocês um excelente dia de debate, de discussões, na certeza de
que  o  governo  de  Minas  e  a  Ouvidoria  terão  a  Assembleia  Legislativa  como um
grande parceiro para implementarmos as sugestões apresentadas nesse documento.
Bom dia e parabéns a todos os profissionais aqui presentes pela participação em
todos os encontros regionais. Desejo muito sucesso, e que a qualidade de vida dos
mineiros se torne cada vez melhor. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Jobson Andrade
Senhoras e senhores,  bom dia,  muito  grato pela  presença.  Quero  iniciar  minha

saudação cumprimentando o Exmo. Sr. 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa,
autor do requerimento que deu origem a este debate, nosso amigo deputado Ivair
Nogueira, com quem realizamos um trabalho em Betim, onde tive a honra de prestar
meus serviços de engenharia. Quero agradecer-lhe imensamente pela iniciativa deste
evento.
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Quero  aproveitar  o  seu  cumprimento  e  estendê-lo  a  todos  os  nossos
representantes, que são muitos: inspetores e representantes do Crea em diversas
cidades de Minas Gerais. Muito obrigado. Também se fazem presentes presidentes e
representantes  da  diretoria  de  diversas  entidades  e  associações  da  capital  e  do
interior. Muito obrigado pela presença de vocês. Na realidade, são as lideranças que
conjuntamente  fazem  o  Crea  acontecer,  como  todos  sabem.  Cumprimentando  o
deputado Ivair Nogueira, também quero cumprimentar os ex-deputados Ivo José, que
é  técnico  do  sistema,  e  Marcos  Helênio,  bem  como  os  ex-presidentes  do  Crea
Augusto Drummond e o engenheiro Gilson Queiroz, que me antecedeu, e que é ex-
presidente da Fundação Nacional de Saúde. Gostaria ainda de cumprimentar nossos
colaboradores e executivos do Crea presentes, bem como os demais visitantes. Muito
obrigado. Por fim, cumprimento meu amigo ouvidor-geral do Estado de Minas Gerais,
Fábio Caldeira, e o ex-governador Antônio Augusto Anastasia, pela parceria fecunda
desse trabalho,  que foi  extremamente importante para o resultado que obtivemos.
Meus cumprimentos ao superintendente de infraestrutura da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional,  Polícia Urbana e Gestão Metropolitana, Pedro Schultz,
representando  o  governo  de  Minas;  à  defensora  pública  Maria  Elizabeth,
representando a defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, Andréa Abritta
Garzon; ao engenheiro-eletricista e deputado Paulo Lamac, presidente da Comissão
de  Assuntos  Municipais,  que  também  é  um  parceiro  do  Crea  junto  à  Frente
Parlamentar de Engenharia. Ele tem nos ajudado em nossos projetos encaminhados
pela  assessoria  parlamentar.  Muito  obrigado  pelo  empenho  durante  todo  esse
período, cumprindo tão bem o seu papel cívico de engenheiro. Quero cumprimentar o
vereador representante da Câmara Municipal, Tarcísio Caixeta, engenheiro de minas
e ex-diretor do Crea, que contribui muito para a gestão do grupo de trabalho do Crea
Júnior.  Senhoras  e  senhores,  este  é  um  momento  muito  importante  porque
percebemos o interesse e a importância que a sociedade mineira dá ao trabalho que
a engenharia vem desenvolvendo por meio do próprio reconhecimento da Assembleia
Legislativa, que representa todos os cidadãos que nascem, habitam, moram, vivem e
exercem suas atividades no Estado de Minas Gerais.

Os encontros  regionais  fazem parte de um projeto  que nasceu da vontade dos
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engenheiros,  percebida  em  Minas  Gerais,  para  maior  representatividade  e
participação dos engenheiros. O engenheiro tem condição de participar da vida em
todos os seus aspectos, não só com seu dever de cidadão, mas também com seu
conhecimento e com os acúmulos que faz durante toda a sua vida de tecnologias,
que a história da humanidade conseguiu agrupar em processos para que eles sirvam
para construir as facilidades da vida na construção civil, na agronomia, na produção
de  alimentos  e  medicamentos,  na  engenharia  química,  na  transformação,  na
mecânica, na eletricidade, enfim, em tudo que temos e produzimos na arte cotidiana
do trabalho. Todo esse conhecimento humano está intimamente ligado à engenharia,
mas só esse conhecimento não é suficiente para a nossa atuação nem para a nossa
vida  em sociedade,  muito  ampla  e,  complexa.  Digo  isso  porque  os  recursos vão
escasseando e a população vai aumentando.

Como processo de contribuição, visto que o Crea é uma autarquia pública federal
que tem o dever de fiscalizar, e isso ele faz, e em razão do nosso grande contingente
de lideranças e de profissionais em todo o Estado, sentimo-nos no dever de exercer
essa representatividade tão buscada pelos profissionais por meio do nosso projeto
Encontros Regionais.

Percorremos  o  Estado  de  Minas  Gerais,  que  o  Crea  divide  em  12  regionais
administrativas  e,  assim,  cobre  todo  o  território  mineiro.  Temos  hoje  a  presença
representativa de escritórios, inspetorias e regionais em 81 cidades de Minas Gerais.
Nos 81 polos,  nas maiores  cidades  temos  representatividade.  Então percorremos
esse espaço buscando os engenheiros-agrônomos e os técnicos, para que possam
com sua visão identificar problemas em cinco eixos, como geração e produção de
alimentos,  rodovias  e  aspectos  da  urbanidade,  vida  na  cidade  com  toda  a
problemática,  seja  de  mobilidade  urbana,  seja  de  saneamento  básico.  Falamos
também de uma assunto muito afeto à sustentabilidade e à perenidade da vida: o
meio ambiente. Falamos ainda de um assunto que muito incomoda os mineiros, que
vivem em um território altamente vascularizado e rico em água, mas que também,
pela sua ocupação histórica,  sofre a cada ano e cada vez mais com o problema
gerado  pelo  impacto  das  chuvas.  Escutamos  mais  de  6  mil  profissionais  que
voluntariamente participaram desses seminários e debates e puderam contribuir com
sua visão cidadã e também técnica.
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Costumo dizer que, quando um engenheiro sai de casa pela manhã e vê qualquer
problema, consegue identificar a sua causa e sabe, em razão da sua própria condição
técnica, quais as possibilidades viáveis de solução a curto, a médio e - é claro, a
expectativa maior da engenharia - a longo prazo. Não podemos perder de vista o
longo  prazo,  deputado.  Considerando-o,  devemos  trabalhar,  ordenar,  construir  e
usufruir  aquilo  que fazemos.  Não pode ser  um longo prazo em que,  depois,  não
participamos da realidade dos benefícios daquilo que planejamos e executamos.

Então,  escutamos  todos  esses  profissionais,  que,  de  maneira  muito  rica,
consolidaram mais de mil  propostas, pois são 12 regionais  e 5 eixos. Agrupamos
algumas  vontades  maiores.  A primeira  é  planejamento.  Os  engenheiros  querem
participar e fazer com que a sociedade conheça os planos de saneamento e como o
município se organizará para resolver, nesse período de 20 anos, como foi dito, seu
problema de destinação de resíduos sólidos e de tratamento de esgoto, a fim de que
as pessoas possam novamente pescar no rio que passa dentro da cidade - muitos
têm essa lembrança, mas, hoje, poucos têm esse privilégio. Eles querem entender
como toda a cidade pode oferecer uma condição digna de habitação e prestação de
serviços públicos.

Em todas essas ações, existe a ação da engenharia. Então precisamos planejar e
vislumbrar  20  anos,  30  anos  para  que,  a  cada  ano,  façamos  um  pedacinho  e
cheguemos de maneira sólida à frente, encontrando a solução dos problemas. Não
podemos ficar em 2014 discutindo os mesmos problemas que o primeiro presidente
do Crea, há 80 anos, o Baeta Neves, debatia com o governo. Ele discutia alguns
problemas que ainda continuamos a debater. Por isso é preciso planejar. Essa é a
ferramenta  principal  da  engenharia,  que  sonha,  planeja,  projeta  e  faz.  Somos
profissionais da execução do chão de fábrica.

Da  mesma  forma,  a  agronomia  quer  mais  produtividade  e  apoio  ao  pequeno
produtor rural e exige uma maior presença técnica, um avanço maior nos institutos e
instituições que desenvolvem a tecnologia e prestam assistência técnica, entre elas a
Emater.  Eles  pedem mais  valorização  do  profissional  e  um maior  contingente  de
profissionais  técnicos  e  engenheiros  na  Emater,  a  fim  de  suportar  a  crescente
demanda por alimentação não só do Brasil, mas também do mundo - e o Brasil é
protagonista.
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Assim também ocorre na questão dos outros eixos, como, por  exemplo, o meio
ambiente,  em  que  os  engenheiros  exigem  um  pouco  mais  a  planificação  e  o
cumprimento das ações fiscais e, principalmente, a execução completa dos projetos.

Não podemos fazer estradas imaginando que temos de construir só o pavimento
onde se  roda em cima e  deixar  para  trás  os  taludes  sem proteção,  a  terra sem
destinação e uma série de problemas que vão impactar os cursos dos rios e tornar as
terras improdutivas. Então, são ações pensadas de maneira macro. Temos, depois do
macro, uma série de propostas que são objetivas e específicas a cada região. Estão
todas consubstanciadas e qualificadas, a conjuntura e a condição, nos 12 cadernos, 1
para  cada  regional,  que  agora  entrego  à  Assembleia  Legislativa  por  meio  do
presidente desta Mesa. Todos os deputados também irão receber uma cópia desse
material.  Ontem,  vários  deputados  contaram  com  a  presença  dos  nossos
representantes,  dos  inspetores  de  toda  Minas  Gerais,  que  vieram  fazer  uma
exposição do seu trabalho local.

Então estamos aqui hoje para apresentar esse trabalho e dizer que vamos iniciar
uma segunda etapa, que é a de monitoramento e contribuição. No caso do Crea, já
estamos obedecendo a  essas diretrizes,  ao  plano de saneamento  e  ao  convênio
firmado entre o Crea e a Fundação Nacional de Saúde para apoiar os municípios na
execução  desse  plano.  É  uma  ação  que  vem  da  vontade  dessa  reunião  de
engenheiro e será debatida aqui hoje, entre outras ações.

Nos próximos anos, pretendemos estabelecer uma força tarefa com participação do
governo, da Assembleia Legislativa e de todas as nossas lideranças, para fazermos a
nossa parte, ajudar o município e o Estado a fazerem as suas também, porque a
nossa ação é de contribuição. Queremos chegar a um lugar melhor e contribuir  a
cada momento com isso. Esse é nosso papel, essa é a nossa necessidade. Vamos
nos  fazer  representar  nos  conselhos,  nas  associações  de  bairros,  nas  câmaras
municipais,  na  Assembleia  Legislativa,  no  Congresso  Nacional,  nas  secretarias,
enfim,  em  todo  lugar  em  que  houver  debate  e  necessidade  de  avanço,  de
desenvolvimento, de construção, geração e produção. Queremos que os engenheiros
estejam  presentes  lá  não  só  com  o  seu  conhecimento,  mas  com  sua
representatividade. Por isso estamos aqui hoje. Agradeço imensamente a presença
de todos. Muito obrigado.
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Palavras da Sra. Maria Maria Elizabeth Vitral Amaro
Bom dia a todos. Caro deputado Ivair Nogueira, na pessoa de quem cumprimento

os senhores e as senhoras, parabenizo-o e ao Sr.  Jobson Andrade, presidente do
Crea-MG, pela iniciativa deste ciclo. Estou aqui representando a defensora pública-
geral,  Dra. Andréa Abritta Garzon, que me pediu que ressaltasse aqui a honra de
sermos  convidadas  para  este  ciclo  de  debates,  porque  ela  vislumbrou  inúmeras
possibilidades  de  aproximação  e  parceria  com  o  Crea  em  função  das  políticas
públicas.

A Defensoria  Pública  é  uma  instituição  que  vem  crescendo  muito  no  cenário
nacional,  principalmente  em  Minas  Gerais.  Nas  nossas  atribuições  do  dia  a  dia,
estamos  sempre  necessitando  de  ajuda  da  engenharia  nas  questões  urbanas,
principalmente nas defensorias ligadas à área de direitos humanos, às comunidades
carentes e a outras questões afetas à engenharia.

Agradeço, em nome da defensora pública-geral, o convite e desejo sucesso neste
ciclo. Espero que, a partir de agora, a Defensoria Pública possa se aproximar mais do
Crea para estabelecermos parcerias e trabalharmos juntos. Bom dia a todos.

Palavras do Vereador Tarcísio Caixeta
Bom  dia  a  todos.  Faço  uma  saudação  especial  ao  presidente  desta  reunião,

deputado  Ivair  Nogueira;  ao  Fábio  Caldeira,  meu  amigo  e  colega  de  Câmara
Municipal,  hoje ouvidor-geral  do Estado;  ao deputado Paulo  Lamac,  também meu
colega de Câmara Municipal,  nosso engenheiro  eletricista;  e  ao representante da
Defensoria  Pública.  É  uma  alegria  estar  também  com  o  Dr.  Pedro  Schultz,
superintendente  de  Infraestrutura  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana. Deixei para o final uma saudação
muito calorosa e carinhosa ao meu amigo Jobson Andrade, presidente do Crea, pelo
discernimento, competência e capacidade de mobilizar todos nós, profissionais  da
engenharia, da agronomia e de todas as profissões ligadas ao sistema, na busca do
conhecimento e do diagnóstico perfeito ou, pelo menos, próximo da realidade, para
uma intervenção capaz de mudar as condições do Estado de Minas Gerais na sua
competência de, compreendendo essa realidade, participar da formulação de políticas
públicas  na  área  da  infraestrutura,  da  engenharia  e  do  conhecimento  humano
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específico da área técnica, para que essa contribuição seja efetiva no processo de
crescimento e desenvolvimento do Estado.

Este é um momento de alegria pessoal por ter participado, ainda como diretor de
Relações Institucionais do Crea, no ano passado, de praticamente todos os encontros
regionais realizados pela instituição com seus parceiros, o governo do Estado e o
Ministério Público. Este é um momento não apenas de alegria, mas de aprendizado,
pois aprendemos quando temos a capacidade de ouvir  aquilo que nos cerca com
atenção redobrada e também de,  absorvendo esses ensinamentos e proposições,
planejar melhor as nossas ações. Assim aprendemos também a planejar a partir do
diagnóstico feito nesses encontros.

É também motivo de muita alegria ouvir a palavra do presidente do Crea, pois, nós,
profissionais,  temos  muito  a  contribuir  nesses  processos  de  integração  entre  os
poderes  públicos,  a  sociedade  e  o  conhecimento  técnico  que  dominamos  como
profissionais da área de engenharia e técnica. Essa integração e essa capacidade de
buscar essa interação e essa representação efetiva, seja nas instâncias de decisão,
seja nas instâncias de formulação das políticas e da representação efetiva, é motivo
de  alegria,  pois  vejo,  em  suas  palavras,  a  capacidade  mobilizadora  da  nossa
instituição de integrar-se socialmente com o nosso conhecimento técnico a serviço da
sociedade. É isso o que temos de buscar em todas as esferas do conhecimento e da
representação.

Parabéns,  presidente.  Parabéns,  Assembleia  Legislativa.  Parabéns,  governo  do
Estado.  Esse  tripé  e  o  Ministério  Público  também  tiveram  a  percepção  de  que,
integrados, podemos contribuir efetivamente com o desenvolvimento de Minas Gerais
e do país. Muito obrigado. Bom dia.

Palavras do Sr. Pedro Schultz
Bom dia a todos. Na figura do Exmo. Sr. deputado Ivair Nogueira, saúdo todos da

Mesa, e, na figura da Sra. Maria Elizabeth, saúdo todas as mulheres presentes.
Fico  muito  honrado  em  fazer  parte  desta  Mesa  nesta  Casa  democrática  que

representa o povo de Minas Gerais, contendo a representação das três esferas de
poder e da sociedade civil, através do Crea e das duas esferas de governo, estadual
e municipal. Na verdade, fico muito feliz em retornar a esta Casa, onde estive no ano
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passado, com a qual  iniciamos uma parceira muito profícua no Fórum Técnico de
Mobilidade Urbana. Realizamos várias oficinas metropolitanas e 11 no interior.

Cumprindo o nosso dever nessa parceria, vamos lançar agora um curso a distância,
cujo público-alvo são servidores públicos e agentes políticos envolvidos no processo
de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. As inscrições serão de 1º de junho a
30 de julho.

Fico muito feliz e honrado de participar desta Mesa. Falei para o José Abílio, no
início dos trabalhos, que, apesar de ser arquiteto, fico muito tranquilo porque quem
constrói a cidade somos nós, arquitetos, engenheiros, técnicos sociais e a população
como  um  todo.  Como disse  o  deputado  Ivair  Nogueira  na  abertura  do  ciclo  de
debates,  estamos  aqui  para  ouvir  as  propostas,  que,  na  verdade,  além  de
diagnóstico, vêm com sugestões de soluções - e isso é bem típico da nossa classe -,
e não simplesmente esperar que elas venham por outras pessoas.

Convido o presidente do Crea - depois vamos convidar o do CAO - para fazermos
um cadastramento, um grande mutirão para identificar  os  profissionais  aptos  para
desenvolver esses trabalhos de mobilidade urbana, de saneamento urbano, para não
repetirmos o erro dos planos diretores - vários profissionais acabaram se utilizando de
sua  titulação  para  desenvolver  planejamentos  falhos  ou  planejamentos
desconectados com as realidades municipais. Queremos construir essa rede juntos,
porque, na realidade, só conseguimos fazer as coisas por meio de parceria. Muito
obrigado pelo convite.

Palavras do Deputado Paulo Lamac
Muito bom dia a todas e a todos. Exmos. Srs. Deputado Ivair Nogueira, 1º Vice-

Presidente da Assembleia, autor do feliz requerimento que deu origem a este ciclo de
debates; Fábio Caldeira, ouvidor-geral do Estado; e Jobson Andrade, presidente do
Crea-MG - é um grande prazer e uma grande satisfação tê-lo novamente nesta Casa;
e  Exma.  Sra.  Maria  Elizabeth  Vitral  Amaro,  defensora  pública,  representando  a
defensora pública-geral do Estado, Dra. Andréa Abritta Garzon. A Defensoria Pública
é uma presença constante nesta Casa.  É impressionante:  em todos os fóruns,  a
defensoria  se  faz  presente  e  atua  de  maneira  concreta  em  áreas  que  nem
imaginaríamos. Destacamos a presença da Defensoria Pública do Estado e pedimos
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à Dra. Maria Elizabeth que leve o nosso abraço à Dra. Andréa pelo brilhante trabalho
desenvolvido lá.

Cumprimento ainda o Exmo. Sr. Pedro Schultz, superintendente de Infraestrutura da
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana, que, de fato, tem esse pequeno defeito de não ser engenheiro, mas
vem desempenhando com brilhantismo o trabalho de mobilidade urbana. Assim como
a  Defensoria  Pública,  o  Pedro  foi  um  guerreiro  e  esteve  em  todas  as  reuniões
preparatórias  para  o  Fórum  Técnico  de  Mobilidade  Urbana,  Construindo  Cidades
Inteligentes. Nos 11 processos de interiorização, nas atividades regionais,  ele não
apenas se fez presente, como também foi um dos palestrantes e defendeu algo que é
muito  caro  para  nós,  engenheiros:  a  organização  dos  planos  municipais  de
mobilidade urbana. Hoje ele também apresentou o curso que será desenvolvido em
parceria com a Assembleia, a Sedru, a Universidade Federal, a PUC e outros.

É  uma  parceria  rica  e  importante,  porque  técnicos  e  o  poder  público  têm  a
possibilidade  de  acesso  a  uma  questão  fundamental  como  o  planejamento  de
mobilidade  urbana,  que  deve  ser  apresentado  até  abril  do  próximo  ano,  com  o
conforto e a conveniência de que isso seja acessado pela internet. Destaco a atuação
do Pedro, que está realizando um belo trabalho.

Cumprimento o vereador Tarcísio Caixeta, da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
meu amigo, engenheiro de minas. É sempre uma satisfação caminhar ao lado dele,
porque, além de ser  um profissional  de competência inquestionável,  tem profundo
comprometimento com a engenharia no Estado de Minas e no Brasil. Saúdo também
o Prof. Benjamim Menezes, da UFMG, meu professor.  Nesse momento em que a
Escola de Engenharia completou 103 anos, quero,  na pessoa do Prof.  Benjamim,
saudar todos os presentes.

Muito rapidamente, vou abordar algumas questões. Em seguida, vamos passar a
palavra à Mesa, para dar sequência a esse diálogo, porque vou conduzir os trabalhos
da próxima Mesa. Não poderia deixar de pontuar três questões de maneira breve e
objetiva. Em primeiro lugar, agradeço a gentileza do Jobson. O nosso objetivo hoje é
contribuir com o desenvolvimento de Minas Gerais. É uma satisfação e uma honra
discutir  questões  levantadas  pelo  Crea,  que  vem  realizando  um  trabalho  tão
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importante  sob  a  presidência  do  Jobson.  Há  um  fortalecimento  da  linha  de
interiorização  e  de  comprometimento  do  Crea  com  as  temáticas  importantes  da
sociedade. Podemos citar a sua participação na discussão da mobilidade urbana e
dos  planos  de  saneamento.  Há  que  se  destacar  também  a  atuação  do  Gilson
Queiroz, presidente da Funasa, que traz para a realidade prática, nessa parceria com
o Crea, a possibilidade de os municípios se organizarem para enfrentar um desafio
tão importante como os planos de saneamento. Agradeço a gentileza do Jobson. É
nosso papel discutir nesta Casa projetos sobre a inspeção predial, o que muito nos
honra,  porque isso  é tarefa de  qualquer  engenheiro  que tenha a  oportunidade,  o
privilégio de estar na Assembleia.

Em  segundo  lugar,  antes  de  iniciar  o  debate  dos  pontos  objetivos,  de  como a
engenharia atua no desenvolvimento do Estado, farei uma brevíssima relação entre
engenharia,  desenvolvimento  e  economia.  Todos  vivenciamos  um  determinado
período, e eu me formei numa época em que não se desenvolvia, não se investia, em
que a engenharia não tinha a relevância que tem hoje. Não estou falando de um
passado distante, mas muito próximo, em que nos formávamos, mas não tínhamos
opção, possibilidades de trabalho. Percebíamos, no próprio índice de relação entre
candidatos e vagas dos cursos de engenharia, como estava desvalorizada a nossa
profissão. É claríssimo que a engenharia está intrinsecamente, profundamente ligada
às possibilidades de desenvolvimento de um país, de um estado e de uma região. No
momento em que o País voltou a crescer, a desenvolver, naturalmente a engenharia
voltou  a  ocupar  um  espaço  de  relevância,  destinado  à  profissão  que  leva  ao
desenvolvimento de qualquer local e, consequentemente, dos seus profissionais.

No momento em que o mundo passa por uma crise grave, em que questionamos os
nossos índices de desenvolvimento, de crescimento, em que o PIB está abaixo do
que desejávamos, se fizermos uma comparação com a realidade mundial, o nosso
PIB, que pode ser pequeno, está entre os cinco maiores do mundo.

Isso demonstra o grave risco que corremos de voltar a passar por um processo de
recessão que impacta diretamente não só a engenharia, mas o desenvolvimento de
qualquer lugar. Parece-me um momento extremamente importante. Outros dados que
chamam a atenção devem ser lembrados.  Em 2013,  conforme dados do IBGE, a
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produção industrial brasileira cresceu timidamente. Houve um pequeno crescimento
de 1,2% no acumulado de 12 meses,  já  fazendo a correção sazonal.  Entretanto,
nosso estado reduz a produção industrial, o que não é novidade, porque os estudos
da  Fiemg  já  demonstram  um  processo  de  desindustrialização  do  estado.
Naturalmente,  contamos  com  a  importante  área  minerometalúrgica,  que  dá
importância e sustentação ao estado. Entretanto, ao falarmos de engenharia, temos
uma predominância da engenharia civil e uma importância econômica indiscutível da
área minerometalúrgica. Se não pensarmos em termos do desenvolvimento industrial
que envolve as demais engenharias - química, elétrica, eletrônica, de produção - ,
não há como pensarmos em desenvolvimento real, levando-se em conta os índices
de desindustrialização do território.

A engenharia tem muito a contribuir com essa discussão. Se estamos falando de
um estado que vive um processo de desindustrialização, a engenharia deve se fazer
presente,  como  acontece  nas  contribuições  que  o  Crea  traz  a  esta  Casa,  à
administração estadual.  Parece-me, deputado Ivair  Nogueira, extremamente feliz a
iniciativa  de  V.  Exa.  ao  trazer  a  discussão  da  participação  da  engenharia  num
momento  de  cenário  internacional  preocupante,  com  o  cenário  nacional  sofrendo
impacto  do  contexto  internacional,  enquanto  o  nosso  estado  paga  o  preço  de
estarmos baseados numa economia típica do século XIX, extrativista e primarista, em
que há necessidade de desenvolvimento importante, capitaneado pelas engenharias.

Saúdo  V.  Exa.  e  desejo  a  todas  e  todos  um  grande  encontro.  Como  disse  o
deputado Ivair Nogueira, que possamos deixar contribuições que ajudem a nortear o
Estado  de  Minas  Gerais  na  busca  por  um  processo  concreto,  verdadeiro  de
desenvolvimento. Muito obrigado.

Entrega  das  Propostas  dos  Encontros  Regionais:  Políticas  Públicas  e
Corresponsabilidade Social

O locutor - Neste momento, serão entregues à Assembleia Legislativa de Minas
Gerais propostas mencionadas na fala do Sr. Jobson Andrade, que foram elaboradas
por profissionais de engenharia e agronomia durante os encontros regionais Políticas
Públicas e Corresponsabilidade Social, eventos realizados em todos as regiões do
Estado  pelo  Crea-Minas,  pela  Ouvidoria-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que
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contemplaram  cinco  eixos  temáticos:  “Rodovias”,  ”Alimentos”,  “Meio  ambiente”,
“Impacto das chuvas” e “Urbanicidade”.

Convidamos os Srs. Jobson Andrade e Fábio Caldeira de Castro Silva para realizar
a  entrega  das  propostas  ao  deputado  Ivair  Nogueira,  1º  vice-presidente  da
Assembleia.

O  presidente  -  Convido  o  amigo  Paulo  Lamac,  o  vereador  Caixeta  e  um  dos
grandes  responsáveis  por  este  encontro,  o  Gilson  Queiroz,  meu  amigo,  para
participarem  do  ato.  Convido  também  o  José  Ribeiro,  grande  amigo,  que  tem
contribuído de forma muito positiva com muitos artigos, sendo um grande entendedor
do setor de transportes, para fazer parte da entrega.

- Procede-se à entrega das propostas.
O locutor - Por esse ato, formaliza-se a entrega das propostas à Assembleia de

Minas.
O presidente - Já tive a oportunidade de falar a cada um de vocês. Mais uma vez,

gostaria de agradecer ao Jobson, presidente do Crea, ao Dr. Gilson Queiroz e ao ex-
deputado Ivo José. Quero aproveitar e cumprimentar o ex-deputado Marcos Heleno e
também o deputado Paulo Lamac, que, junto a mim, tem trabalhado para aproximar a
Assembleia do Crea e da população de modo geral.

Em  rápidas  palavras,  vimos  que  precisamos  de  planejamento,  o  que  vem
melhorando gradativamente. Mas ainda estamos longe do ideal, principalmente em
relação  à  capacitação  daqueles  que  dependem  de  recursos  públicos,  para  que
possam buscá-los no momento adequado. Como parlamentares, somos testemunhas
de que muitos recursos deixam de vir, por falta de projeto, de planejamento.

Outra  questão  fundamental  que  temos  discutido  é  a  burocracia,  que  tem
atrapalhado muito, bem como os gestores públicos. De modo geral, o poder público
tem de estar mais bem preparado, sobretudo no que se refere à gestão pública, o que
é fundamental.

Em  meu  nome  e  em  nome  do  deputado  Dinis  Pinheiro  e  desta  Casa,  quero
agradecer a cada um de vocês a presença, a participação. Jobson, tenha a certeza
de  que esse brilhante  documento  vai  contribuir  muito  para  que  nós,  Assembleia,
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vocês, do Crea, o governo do Estado e a Defensoria Pública possamos buscar juntos
a melhoria das políticas públicas em Minas Gerais.

Conforme dizia ao deputado Paulo Lamac, que possamos tornar o que fazemos
aqui  hoje  algo  permanente.  Que  essa  discussão  faça  parte  do  calendário  da
Assembleia, mas não iremos dedicar a cada ano o tempo que dedicamos agora, pois
este ano é atípico, é ano de eleição. A partir de determinado momento não podemos
fazer mais esse tipo de movimento nesta Casa, mas podemos colocar esta discussão
no calendário da Assembleia e estreitar cada vez mais o nosso relacionamento com o
Crea e com outros segmentos da sociedade. Podemos discutir a cada ano os nossos
avanços e, como a educação possui o Plano Decenal da Educação, ter um plano da
estrutura,  do  lixo,  do  saneamento  básico,  do  transporte  coletivo.  São  vários  os
assuntos  que  podem  unir  a  Assembleia  ao  Crea  e  aos  demais  segmentos  da
sociedade.

Este momento é de agradecer a vocês em nome do deputado Dinis Pinheiro.  A
Assembleia Legislativa manifesta os seus agradecimentos aos integrantes da Mesa
por ocasião da abertura deste ciclo de debates.

Faremos  agora  a  recomposição  da  Mesa  e,  em  seguida,  passaremos  ao
diagnóstico geral baseado nos eixos temáticos propostos: rodovias, alimentos, meio
ambiente,  impacto das chuvas e urbanicidade,  sob a coordenação do meu amigo
deputado  Paulo  Lamac,  presidente  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e
Regionalização.

2º Painel
Composição da Mesa

O presidente (deputado Paulo Lamac) - A presidência convida a tomar assento à
mesa para o 2º Painel o Exmo. Sr. José Abílio Belo Pereira, assessor da presidência
do Crea-Minas; a Exma. Sra. Célia Regina Alves Rennó, presidente da Seção Minas
Gerais da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes; e os
Exmos.  Srs.  Licínio  Xavier,  coordenador  do  Departamento  de  Meio  Ambiente  da
Associação Mineira de Municípios - AMM -, representando o presidente da instituição,
prefeito Antônio Carlos Andrada; Gilson Queiroz, engenheiro civil e sanitarista; e José
Aparecido  Ribeiro,  presidente  do  Conselho  de  Políticas  Urbanas  da  Associação
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Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas. Ele é muito atuante, especialmente nos
debates de mobilidade urbana, e não apenas nesta Casa, mas em todo o Estado.
Sejam bem-vindos!

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou oralmente, e de
outras  enviadas  pelo  formulário  disponível  pela  internet,  no  portal  da  Assembleia
Legislativa. Para melhor organizarmos o debate, os participantes poderão encaminhar
suas perguntas  por  escrito,  no  formulário  próprio  que está sendo distribuído  pela
equipe  de  apoio.  Aqueles  que desejarem  fazer  sua intervenção oralmente devem
especificar  isso  no  formulário,  devendo,  para  registro,  entregar  o  conteúdo  da
intervenção  também  por  escrito.  Informamos  que  os  telespectadores  da  TV
Assembleia  também  poderão  participar.  Basta  acessar  o  portal  da  Assembleia  -
www.almg.gov.br  -,  abrir  o  link com  o  formulário  de  participação  e  enviar  sua
contribuição.

Palavras do Sr. José Abílio Belo Pereira
Bom dia a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de trazer uma síntese das

propostas  dos  encontros  regionais,  formuladas  por  aproximadamente  1.700
engenheiros em todo o Estado. Não farei propriamente uma palestra, mas uma leitura
das aproximadamente 1.250 propostas. Os eixos já foram mencionados: “Rodovias”,
“Alimentos”,  “Meio  ambiente”,  “Impacto  das  chuvas”  e  “Urbanicidade”.  Antes  de
apresentar as propostas, farei algumas observações que ajudam a visualizá-las.

Alguns  eixos  foram  subdivididos  em  temas.  Pela  leitura  das  propostas,  é
interessante notar duas coisas: a resolução dos problemas demanda articulação dos
diversos níveis governamentais da sociedade civil e, nesse caso específico, pode ser
constatada  a  contribuição  das  engenharias,  uma  parcela  bastante  importante  da
sociedade  civil.  Há  propostas  similares  em  eixos  diferentes  que  demonstram  a
importância cada vez maior da articulação das diversas políticas e ações, superando
as unicamente setoriais ou temáticas. Existem algumas constatações para todos os
cinco eixos. A primeira foi bastante citada aqui, e é uma carência de planejamento ou,
quando  existe  planejamento,  da  sua  implementação.  Existe  uma  dificuldade  em
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formular  planos,  programas  e  projetos  de  médio  e  longo  prazo,  que  incorporem
definitivamente  a  participação  da  sociedade  civil  na  sua  concepção.  Há  uma
premente necessidade de ampliar a visão do desenvolvimento regional - uma visão
supramunicipal  -,  que  é  estruturante  para  os  processos  de  desenvolvimento
econômico, social e ambiental.

Dificuldade de articulação intra e interinstâncias governamentais na implementação
das políticas públicas, e descontinuidade administrativa. As constatações anteriores
comprometem a  construção do futuro,  denotando uma incapacidade de visualizar
cenários  e  estabelecer  objetivos  e  metas.  Parece  que  está  em  cheque  a
administração  pública  tradicional.  Há  uma  demanda  clara  por  novas  formas  de
gestão.  É  imperativo  encontrar  formas  de  diálogo  e  gestão  que  incorporem
permanentemente os três níveis de governo em escala regional, além da sociedade
civil no planejamento e na elaboração de planos, programas e projetos.

Para o eixo “Rodovias”, as principais propostas são as seguintes: planejamento de
rodovias  e  da  logística  de  transportes  demandam um  olhar  especial  a  partir  dos
municípios,  das  cidades  e  da  região,  pois  é  preciso  reconhecer  que  as  rodovias
federais  e  estaduais  são  estruturadoras  do  desenvolvimento  regional  e  vêm  se
tornando  complementos  da  vida  urbana  na  escala  municipal  e  regional.  Só  para
ilustrar, isso é um fato evidente nas regiões metropolitanas.

Mas  hoje,  em  todas  as  regiões,  nas  proximidades  das  rodovias,  é  possível
visualizar universidades que servem a muitos municípios.

Os serviços de saúde também são cada vez mais usados no trânsito urbano, seja
no  transporte  por  ambulância,  seja  em  hospitais  regionais  localizados  em
determinadas cidades.

Do ponto de vista da habitação, as rodovias são o acesso a muitos condomínios - é
uma forma bastante recente e expressiva da expansão urbana -, além dos empregos
nas muitas indústrias que se localizam nas proximidades das rodovias. Dessa forma,
ao pensar uma rodovia, seja de nível federal seja estadual, é absolutamente central a
discussão com os municípios e região.

Há  problemas  diversos  nas  estradas  federais:  subdimensionamento,  falta  de
acostamento, raios de curva acentuados, drenagem insuficiente, etc.  É necessário
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redistribuir  e  reestruturar  a  infraestrutura  rodoviária  e  ferroviária.  É  necessário
também integrar os diversos modais, em especial os de carga, para uma logística
eficaz. Rodovias, ferrovias, aeroportos, hidrovias: nos municípios é preciso resolver a
crise  da  mobilidade urbana,  melhorar  muito  a  manutenção  das  estradas  rurais  e
compatibilizar planos diretores e planos de mobilidade com a rede de estradas.

É fundamental superar - e isso foi muito mencionado em vários encontros - a fase
das licitações feitas com projetos básicos e valorizar o projeto executivo detalhado.
Entre outras vantagens, propicia importante ganho de tempo na etapa de execução,
permite orçamentos mais precisos, menor custo da obra e das desapropriações, evita
paralisações de diversas origens, inclusive por órgãos governamentais, e propicia a
melhoria da fiscalização na execução das obras.

Ainda em relação às rodovias, cito a emergência da elaboração de um plano de
execução de acostamentos e a construção de terceira faixa nos trechos com mais
acidentes. As concessões necessitam de monitoramento e revisão.

Há uma forte  demanda pela volta  do  trem de passageiros.  No caso da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, é interessante lembrar que são 34 municípios, 20
dos  quais  têm trilhos  de  trem.  Se somarmos  a  população desses  20 municípios,
teremos 80% da população metropolitana, 4 milhões de habitantes.

O eixo “Alimentos” está subdividido.
Assistência técnica. Fortalecer a Emater e ampliar seu atendimento; diversificar a

origem  da  assistência  técnica;  auxiliar  os  proprietários  e  profissionais  no
georreferenciamento dos imóveis rurais.

Agricultura  orgânica  e  familiar.  Fortalecer  a  capacitação  dos  produtores  e  o
incentivo  à  produção  de  alimentos  orgânicos;  estimular  a  organização  dos
agricultores para pertencerem a associações cooperativas; melhorar a transferência
de tecnologia, diversificar a produção.

Crédito  rural.  Desburocratizar  e  melhorar  a  orientação  aos  agricultores  e  o
acompanhamento técnico nos processos de financiamento; vincular a concessão do
crédito à existência de um projeto elaborado por profissional habilitado.

Estradas  rurais.  Ampliar  o  compromisso  das  prefeituras  na  conservação  das
estradas rurais; debater novas tecnologias e sua viabilidade de implantação; difundir
técnicas para a manutenção das estradas rurais.
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Agrotóxicos e defensivos. Intensificar e tornar mais rigorosa a fiscalização do uso
dos agrotóxicos; treinar profissionais visando a melhorar o conhecimento na aplicação
desses  produtos;  investir  na  pesquisa  de  defensivos  menos  agressivos  e  em
variedades mais resistentes.

Legislação. Melhorar a legislação trabalhista no que se refere aos trabalhadores
rurais, principalmente aqueles que são contratados como temporários nas lavouras;
melhorar  o  conhecimento  sobre  legislação  ambiental,  que  exige  dos  proprietários
rurais  serviços  ambientais  e  outorga  de água;  aprimorar  a  legislação  da área de
alimentos, principalmente no que se refere à legislação do município.

Alternativas de comercialização. Implantar galpões padrão Ceasa nas cidades-polo
e feiras livres e galpões dos produtores nas cidades menores.

Descentralizar  os  galpões  do  Ceasa,  mantendo-se  a  unidade  administrativa,
especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Tema: produção de leite. Fortalecer os programas de qualificação da produção de
leite.

Eixo “Meio Ambiente”: atualizar a aplicação da legislação ambiental, especialmente
no nível municipal. Constatou-se uma falta de isonomia na análise dos processos nas
Suprams.  Proporcionar  efetivamente  o  uso  múltiplo  dos  recursos  hídricos,
especialmente nos reservatórios.

Tema: recursos hídricos. Colocar em prática plano de gerenciamento de recursos
hídricos nos municípios e bacias hidrográficas e monitorá-lo. Conter a poluição dos
cursos  d´água  causada  por  indústrias,  esgotamento  sanitário  e  resíduos  sólidos.
Conter  os  impactos  ambientais  gerados  pelas  atividades  agrícolas.  Recuperar  e
revitalizar  nascentes  e  bacias  dos  principais  cursos  de  água.  Melhorar  a
permeabilidade do solo na área urbana, propiciando maior retenção das águas das
chuvas  e recarga do lençol  freático.  Conter  o  assoreamento  dos rios,  melhorar  a
conservação das APPs urbanas e rurais.

Tema: conservação do solo. Recuperar áreas degradadas, melhorar o controle de
erosão  e  a  conservação do  solo.  Conter  os  impactos da  mineração.  Melhorar  as
práticas agrícolas aliadas à conservação do solo, conter o crescimento desordenado
da pecuária extensiva.
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Tema:  educação ambiental.  Ampliar  a  educação e  a  conscientização  ambiental.
Incorporar novos conteúdos sobre o meio ambiente nas escolas.

Tema: biodiversidade. Implantar corredores ecológicos. Revitalizar matas ciliares.
Elaborar e implantar projetos de reflorestamento com espécies nativas nas margens
dos  cursos  de  água.  Conter  os  desmatamentos  em  áreas  de  preservação.
Implementar ações para evitar queimadas. Conter a caça de animais silvestres.

Tema:  saneamento.  Criar  consórcios  intermunicipais  para  gerenciar  os  resíduos
sólidos e a correta utilização dos aterros sanitários. Elaborar planos municipais de
saneamento  para  cumprir  as  leis  federais  de  saneamento  e  resíduos  sólidos.  Na
sequência, o Gilson vai falar sobre esse assunto.

Ainda  no  Eixo  Meio  Ambiente:  resíduos  sólidos.  Ampliar  muitas  ações  para
destinação  final  de  resíduos  domiciliares  e  industriais.  Implementar,  com  mais
agilidade, os aterros sanitários. Implantar ou implementar, com mais eficácia, a coleta
seletiva. Reutilizar material de demolição. Criar usinas para reciclagem de resíduos
da construção civil. Implantar a coleta de lixo rural.

Tema: institucional.  Incentivar  programas de fomento florestal  de cunho social  e
ambiental.  Implementar programas de recuperação de pastagens com práticas de
conservação do solo. Dar publicidade, assegurar e ampliar fonte de recurso para o
pagamento de  Bolsa Verde.  Implementar  a remuneração por  serviços  ambientais.
Realizar jogos ambientais colegiais.

Eixo  “Impacto  das  Chuvas:  há  uma  constatação  de  que  as  chuvas  são  um
fenômeno  natural,  mas  os  aspectos  negativos  e  os  acidentes  e  desastres,  na
verdade,  têm  sido  sempre  causados  por  fatores  antrópicos,  como  falta  de
planejamento, entupimento das redes de drenagem e de esgoto. A principal proposta
é melhorar  a capacidade de resolução dos municípios, que está muito aquém da
necessidade. Implantar ou melhorar a proteção da Defesa Civil nos municípios, em
cumprimento à Lei Federal nº 12.608. Apoiar a Comissão Municipal de Defesa Civil e
treinar recursos humanos especialmente para resgates. Estabelecer parceria com o
Corpo de Bombeiros de outros municípios, quando for o caso. Estabelecer plano de
contingência para momentos de desastre com o Centro de Gerenciamento de Crise.
Implantar  sistemas de alerta de enchentes.  Melhorar  a coleta  e o  tratamento dos



767
____________________________________________________________________________

resíduos  e  a  limpeza  urbana.  Criar  e  manter  um  sistema de  coleta  de  dados  e
produção  de  informações  hidrometeorológicas.  Elaborar  carta  geotécnica,  com
prioridade para os sujeitos a escorregamentos e manchas de inundação. Realocar a
população assentada em área de risco. Ampliar e melhorar a fiscalização urbana do
uso do solo, destacando-se as ocupações e construções em áreas de risco.

Articular a educação ambiental, em especial nas escolas, aos problemas urbanos:
uso e  ocupação  do solo,  separação das redes de esgoto da rede  de  drenagem,
melhoria da coleta e tratamento de resíduos sólidos - inclusive com a coleta seletiva -,
proteção e defesa civil, etc.

Tema:  questões  institucionais.  Elaborar  e  implementar  o  plano  de  saneamento,
considerando  os  seguintes  aspectos  quanto  à  drenagem.  Aí,  vem  uma série  de
sugestões e itens a serem seguidos que não lerei por motivo de tempo.

Eixo  “Urbano  e  Cidade”.  Tema:  implementação  do  planejamento  urbano.
Implementar, de fato, o planejamento, a legislação e a fiscalização urbana.

Tema:  habitação  de  interesse  social.  Implantar  os  programas  habitacionais  em
áreas com infraestrutura urbana, contemplando o direito à cidade; implementar a Lei
Federal  de  Assistência  Técnica;  agilizar  e  buscar  eficácia  nos  programas  de
regularização fundiária.

Tema: saneamento e resíduos sólidos. Implementar a Lei dos Resíduos Sólidos e
até a logística reversa,  que é ainda muito incipiente;  melhorar  substancialmente a
drenagem urbana; melhorar a mobilização social para a drenagem urbana, em geral,
tema pouco priorizado na gestão municipal.

Tema: mobilidade e acessibilidade. Vincular propostas e planos de mobilidade às
diretrizes do Plano Diretor e ao uso do solo das cidades, às normas de acessibilidade
e à relação com as estradas federais e estaduais; melhorar os passeios das cidades,
em geral,  muito precários;  incorporar  o olhar regional  para resolver  problemas de
mobilidade;  ampliar  a discussão sobre  modais  -  há  cidades  com forte  e  histórico
vínculo  com  ferrovias  e  potencialidade  da  volta  de  transporte  ferroviário  de
passageiros;  em outras,  há  tradição de transporte  por  bicicleta,  com aumento  do
número de motos, demandando uma nova forma de pensar a mobilidade localmente;
e cumprir a recente legislação urbana, a partir do Estatuto das Cidades, que aborda a
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questão  da  acessibilidade,  a  quitação  de  interesse  social,  assistência  técnica,
saneamento, resíduos sólidos, mobilidade e a proteção e defesa civil.

Finalizando, é importante lembrar que as propostas que li aqui são uma síntese que
tenta  explicitar  o  conjunto  das  12  regiões,  mas  o  olhar  prioritário  dos  encontros
regionais  foi  o  do  desenvolvimento  regional;  o  olhar  para  o  município  e  para  o
pedacinho  que  compõe  a  região,  espelhando-se,  portanto,  as  peculiaridades  das
regiões mineiras. Obrigado a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Agradecemos a brilhante exposição do José Abílio Belo Pereira e

passamos a palavra à Sra. Célia Regina Alves Rennó.
Palavras da Sra. Célia Regina Alves Rennó

Prezado deputado Paulo Lamac, na pessoa de quem cumprimento meus colegas
da  Mesa;  senhoras  e  senhores;  meu  caro  presidente  do  Crea  Jobson  Andrade,
primeiramente cabe a mim, como presidente da Abes, agradecer o convite do Crea
para participar deste importante evento que promove junto à Assembleia Legislativa.
Este é um momento muito rico, quando estamos discutindo e inserindo o Crea na
discussão das políticas públicas.

Jobson,  com a  execução  desses  cadernos,  você só  começou o  trabalho.  Essa
entrega é um primeiro passo de inserção da engenharia em uma discussão mais
ampla das políticas públicas e em um acompanhamento e monitoramento de tudo
isso que estamos discutindo. O Crea tem um importante papel a fazer dentro desse
acompanhamento, e nós da Abes nos sentimos muito honrados de estarmos aqui e
podermos trabalhar nisso com você. Essa nossa parceria tem sido frutífera e ainda
será muito mais a partir de agora.

Cabe a mim fazer aqui  algumas considerações a respeito da política pública de
saneamento. Estamos aqui com um dos maiores especialistas, o Dr. Gilson, nosso
colega associado da Abes, que desde a época de escola de engenharia participa
desse processo e é um profundo conhecedor da área e vai trazer uma contribuição
muito grande para a discussão que fazemos aqui. O que eu tentei trazer para vocês
foi  um  panorama  mais  positivo  a  respeito  dessa  questão  da  política  pública  de
saneamento e a respeito dessa questão da intersetorialidade dessa política, o que é
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mais  importante,  em  vez de  um  panorama em que o  saneamento  chora  -  e  ele
sempre  chora.  Vocês  verão  isso.  O José Abílio  colocou as diversas  propostas  aí
contidas  e  discutidas  nos  encontros  regionais,  e  essas  propostas  mostram  a
necessidade de avaliação da intersetorialidade dessas ações, porque muitas delas
aparecem em vários eixos, em várias políticas. Acho que o Crea vai ter um papel
fundamental nesse acompanhamento e nessa identificação.

Mas, como presidente da Abes, Seção Minas Gerais, teremos que dar um enfoque
maior  na questão do saneamento, e eu gostaria de trazer  para vocês uma fala a
respeito da situação do setor hoje. O que acontece com o setor de saneamento hoje?
Existe  uma  consideração  muito  importante  que  temos  que  fazer  quando
apresentamos essa questão dos segmentos. O segmento de saneamento é um dos
mais atrasados em implantação no País. Onde temos problemas de infraestrutura já
demandados  por  todos  nós  -  estamos  falando  de  mobilidade,  de  transporte,  de
energia -, a discussão do saneamento só não está mais atrasada que a dos portos.
Saneamento  não  tem  sido  priorizado  na  agenda,  e  acho  importante,  pela  sua
intersetorialidade, que venha a entrar mais fortemente. Já senti que o Crea tem sido
receptivo, e é por conta disso que estamos aqui hoje e o Dr. Gilson tem um papel
fundamental nessa discussão.

Vou  fazer  um  resumo global.  Os níveis  de  atendimento  estão  bem  aquém dos
países desenvolvidos, embora tenham uma evolução relativamente boa ao longo dos
últimos anos. Hoje somente 82% da população global do País, incluindo também a
população  rural,  é  atendida  com  água,  segundo  dados  de  2011,  último  dado
disponibilizado pelo governo federal. Somente 48% são atendidos com sistema de
esgoto e, desse esgoto coletado, apenas 37% são tratados. Isso desencadeou uma
série de problemas ambientais, de recursos hídricos e diversos outros ligados a essa
fraca infraestrutura que temos. Assim, temos que rever esse posicionamento.

Para testar esses serviços, temos um rol bem variado de prestadores de serviços:
as  27  companhias  regionais  de  saneamento,  as  6  companhias  microrregionais,
algumas com participação da iniciativa privada, com 1.139 municípios que prestam
diretamente esse serviço à população.  Então,  no Brasil,  nos 4.956 municípios, há
mais de mil operadores que têm que garantir  a prestação desses serviços, o que
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mostra  a  complexidade  do  envolvimento  de  diferentes  atores  do  setor.  Então
precisamos  fazer  com  que  esses  diferentes  atores,  com  suas  diferentes
características, venham conversar e discutir mais a implantação da política pública.
Acho que a Assembleia Legislativa é uma importante casa para onde devemos trazer
a repercussão dessa conversa com esses diferentes atores, mas queremos que o
Crea os escute e traga o posicionamento deles em suas demandas por infraestrutura.

Isso tem uma complexidade ainda maior porque, considerando todos os municípios
onde se opera o sistema de saneamento, somente 8% de todos os operadores não
têm  sistemas  deficitários,  arrecadam  mais  do  que  gastam.  Os  demais,  92% dos
municípios  gastam mais  do  que  arrecadam,  o  que quer  dizer  que  eles  precisam
buscar  fontes  de  recursos  fora  da  arrecadação  da  prestação  dos  serviços  para
cumprir  esse  mínimo,  o  que  implica  um  peso  maior  para  o  governo.  Realmente
precisamos discutir  esse assunto com esta Casa para encontrarmos uma solução
para essa gestão, pois esse fator é muito importante.

Gostaria de trazer ao conhecimento das senhoras e dos senhores alguns desafios
do setor. Na realidade, não foi a Abes que os discriminou, já que ela apenas faz parte
do grupo criado para acompanhar a implantação dos planos de saneamento em todo
o Brasil. A Abes nacional faz parte do grupo que vai acompanhar esses indicadores.
O próprio  governo federal  já  identificou  uma série de gargalos  e  desafios  para a
implantação  da  política  pública  de  saneamento,  então  o  que  estou  trazendo  são
exatamente esses gargalos já identificados e que muitos vezes conjugam com as
demandas realizadas nos cadernos do Crea. Aproveitamos a oportunidade do dia de
hoje  para  fazer  com  que  eles  repercutam e  tragam mais  pessoas  para  trabalhar
conosco nesses desafios.

Precisamos  fortalecer  a  política  de  saneamento,  a  agenda  da  política  de
saneamento.  Notamos  que  ela,  embora  já  tenha  sido  aprovada  em  2007,  com
vigência  desde  2010,  época  em  que  foi  regulamentada,  ainda  não  faz  parte  da
agenda  das  casas  legislativas  nem  dos  nossos  representantes,  que  ainda  não
escutam todas as demandas que vêm de formas desconexas e fora de um contexto
global. Então precisamos reforçar essa agenda com ações políticas mais conjugadas
e conectadas,  bem como fortalecer  os  entes responsáveis  por  essas políticas  no
governo federal.
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O Dr. Gilson esteve na Funasa e colocou o saneamento em evidência lá, mas ele
mesmo sabe a dificuldade que é colocar dentro da saúde a agenda saneamento, que
muitas vezes não é priorizada como deveria. A medicina preventiva nem sempre é tão
valorizada quanto a preditiva. Por esse motivo, novamente voltamos a esta Casa para
dizer: vamos valorizar a medicina preventiva e reforçar essa nossa demanda junto à
Funasa, para que ela continue fazendo associações, como ela fez com o Crea. Foi
uma  mobilização  muito  grande  aqui  em  Minas  Gerais.  Queremos  que,  nessa
mobilização,  a  Assembleia  realmente  faça  com  que  aconteça  o  saneamento  na
extensão por nós pretendida. Foi muito importante o papel do Gilson, na Funasa, mas
é primordial que ele tenha continuidade, sempre, e esta Casa é e será o vetor para
essa fala.

Desejamos  ainda  estender  a  relação  de  cooperação  entre  municípios,  governo
federal  e  governo  estadual,  para  que  esse  saneamento  aconteça  na  extensão
desejada, bem como ampliar essa política de investimento no setor. Vou rapidamente
mostrar a vocês alguns dados de como essa política é feita, mas é certo que também
vamos precisar reforçá-la de forma muito intensa. Também pretendemos consolidar o
Plansab e estabelecer um consenso maior.

Em relação ao Plansab, a ação do Crea, por meio do convênio com a Funasa, foi
fundamental. Os municípios puderam ser envolvidos. Aliás, envolvemos um número
bem  maior  de  municípios.  Existia  uma  demanda  municipal  muito  grande  pela
realização  dessa  capacitação,  e  creio  que,  se  começamos  esse  atendimento,  é
porque vislumbramos uma necessidade muito maior de participação dos municípios e
dos  munícipes  nessa  implantação  do  plano.  Além  disso,  também  precisamos
estabelecer  alguns  consensos,  como a  questão da desoneração  do  setor.  Vários
setores, por exemplo, o de telecomunicação e energia - e o deputado sabe disso - já
conseguiram desoneração, e o setor de saneamento não consegue. Será que ter um
telefone celular é mais importante que ter água, esgoto e resíduos sólidos coletados?
Por que esse recurso que está onerando o setor não pode retornar para o setor que
tem tantas carências? É preciso estabelecer esse consenso e batalhar por isso, sem
nos esquecermos de qualificar melhor  os investimentos públicos, já que eles nem
sempre estão sendo aplicados de forma coerente.
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Sabemos  que  investimentos  foram  realizados  em  estações  de  tratamento  de
esgoto, em aterros etc. em vários municípios. Eles foram implantados, mas não estão
operando,  não estão fazendo nenhum atendimento à população.  Então,  na nossa
parceria, acompanharemos isso e realmente estabeleceremos indicadores para poder
trazer isso a esta Assembleia.

Há  vários  desafios,  por  exemplo,  o  aprimoramento  da  gestão,  que  acho
fundamental. Estados e municípios devem fazer uma gestão mais integrada do setor.
Devemos ter  capacitação não só com esse programa do Crea, mas também com
diversos outros. Precisamos envolver todo esse setor que tem conhecimento, ampliar
o  número  de  pessoas  que trabalham nisso  e  reduzir  as  perdas dos  sistemas  de
saneamento de água do Brasil, quw, às vezes, são maiores que a metade da água.
Ou seja, pegamos água, mas a sua metade se perde antes de chegar à população.
Precisamos fazer o uso racional e mais eficiente da água, em todos os setores.

O setor  industrial  está  à  frente  disso,  mas precisamos  envolver  outros  setores,
como a agricultura. Hoje a água é uma questão pungente no Brasil.  Devemos ter
eficiência  energética  do  setor.  Como  estamos  tão  dependentes  desse  produto,
precisamos  trabalhar  a  eficiência  energética.  Precisamos  ainda  ter  a  redução  da
intermitência, pois muitas pessoas recebem água só uma vez por semana, e isso não
pode acontecer: água deve chegar todos os dias, deve estar presente na casa e na
saúde de todas as pessoas. Precisamos, então, inserir a operação e a manutenção
da drenagem, que, muitas vezes, são fatores desconhecidos. As prefeituras só sabem
da drenagem no dia em que há enchente, e não pode ser assim. A drenagem deve
estar inserida na administração municipal. Precisamos desenvolver institucionalmente
os setores que estão perdidos, trazendo para eles modelos de gestão melhorados.

Há um desafio maior. Toda essa agenda que falei a vocês é a chamada agenda do
século XX. Durante o século XX investimos na universalização do saneamento e não
a atingimos, conforme os dados que demonstrei a vocês. Então o Brasil ainda está
correndo  atrás  da  agenda  do  século  passado,  na  questão da  universalização do
saneamento que muitos  países já  conseguiram. Agora temos um agenda nova:  a
agenda ambiental. A questão das mudanças climáticas hoje é trabalhada. Prefiro não
falar em mudanças climáticas, mas em eventos extremos que estão acontecendo. O
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que temos nesses eventos extremos? Hoje acontecem inundações em um dia e, no
dia seguinte, no mês depois, secas nos mananciais. Então essa preocupação, essas
questões  de  secas  e  inundações  nos  trazem  desafios  hídricos.  Existe  um
desequilíbrio nessa questão e na infraestrutura que hoje está implantada. Isso faz
com que nós, do setor  de saneamento, fiquemos preocupados.  Ou seja, além de
implantarmos a infraestrutura como já fazíamos, teremos de construir sistemas mais
resilientes. Quer dizer, teremos de implantar sistemas que resistam melhor a essas
secas profundas e enchentes, sistemas cujos serviços deem as respostas que as
pessoas querem.

Isso  insere  um  novo  processo  de  compreender  e  avaliar  essas  mudanças
climáticas,  fazendo  planejamento  para  elas  e  implementando  sistemas  mais
capacitados para resistir e dar respostas. Assim não ficaremos como São Paulo, onde
se discute a questão da água no momento de crise. Devemos pensar isso com mais
planejamento e tentando atender às demandas, que não acontecerão só no Estado
de São Paulo,  mas também em Minas Gerais.  No Estado precisamos discutir  em
diversos  casos  esse  tema.  Se  estivermos  preparados,  se  a  engenharia  estiver
preparada para dar uma resposta, tenho certeza de que haverá sistemas melhores e
planejados e com custos menores e melhor atendimento à população. Então quero
concluir  dizendo  que o  setor  ainda  não  atendeu  à  agenda  do  século  passado  e
precisamos correr atrás dela. Já precisamos preparar a engenharia para atender à
agenda do futuro, à agenda das questões ambientais e mudanças climáticas.

Então,  apresento a vocês a necessidade de investimentos pensada no Plansab,
que é de R$500.000.000.000,00 em 20 anos; por ano, seriam R$25.000.000.000,00.
No entanto, os investimentos foram pensados com o intuito de atender a agenda do
século passado, em cujas preocupações a mudança climática não estava inserida.
Então,  temos aí  a  necessidade de investimentos  significativas  no  setor,  mas  não
temos dado conta dessa necessidade, não estamos conseguindo correr atrás dela.
Têm sido disponibilizados recursos no governo federal, e, por motivos diversos - não
vou entrar na discussão aqui -, não estamos conseguindo gastá-los. Quer dizer,  o
recurso existe dentro da estrutura governamental para a realização dessas ações, e
nós -  e aí colocamos a culpa na engenharia também - não estamos conseguindo
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fazer  com  que  eles  resultem  nas  obras  e  nos  serviços  que  queremos  para  a
população de um país como o Brasil, com esse potencial, como disse o senhor, o
quinto PIB do mundo.

Nessa  tela,  mostro  uma  comparação  que  considero  importante  quanto  à
infraestrutura.  Esses  dados  são  do Banco  Mundial  e  nos  foram apresentados  na
semana passada. Eles nos mostram como estamos investindo o PIB. A China investe
13% do seu PIB em infraestrutura urbana. O Brasil, nos últimos anos, tem investido
2,1% em infraestrutura urbana. É óbvio que, com esse nível de investimento do PIB
em  infraestrutura  urbana,  não  vamos  conseguir  construir  uma  infraestrutura  de
primeiro mundo em termos de energia, transporte e mobilidade urbana. Esse índice
mostra como temos de nos unir e pedir essa política pública visando a uma melhor
infraestrutura,  porque  ela  vai  refletir  na  qualidade  de  vida  da  população,  na
construção de um país que gostaríamos de ver acontecendo antes da chegada dos
nossos netos.

Aqui mostro o desafio relativo ao saneamento. Vocês podem ver nesse gráfico mais
à direita que, mesmo com esses baixos investimentos em infraestrutura urbana, o
setor de saneamento ainda é o que recebe menor índice de aplicação de recursos.
Quer  dizer,  é um setor  diretamente envolvido na questão ambiental  e  na área da
saúde, mas recebe um valor insignificante para a infraestrutura. Era isso o que tinha a
apresentar. Muito obrigada. Estou aberta às discussões.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Nós é que agradecemos a exposição da Sra. Célia Regina Alves

Rennó. Nesse momento em que a Célia fez uma apresentação realista e desafiadora
com relação ao futuro, não posso deixar de falar sobre um projeto de lei, de nossa
autoria,  que  tramitou  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  há  alguns  anos,
tratando da  questão  do reuso da  água,  algo  muito  comum em  outros  lugares:  a
utilização  de  tecnologia  simples  para  reaproveitamento  da  água.  Certamente  as
gerações futuras vão olhar para trás e falar: “Que povo doido. Eles tratavam a água e
a  tocavam  pelo  esgoto  adentro”.  Isso  é  algo  difícil  de  compreender.  Em  alguns
lugares  já  existem  sistemas  efetivamente  aplicados  para  o  reuso  da  água.
Lamentavelmente esse projeto foi vetado em Belo Horizonte devido à compreensão
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de  que  a  reutilização  da  água  seria  algo  muito  perigoso  para  a  saúde  humana.
Certamente,  muito  em  breve,  não  teremos  como  escapar  de  discussões  mais
profundas sobre a utilização da água, especialmente da água tratada. Há bastantes
investimentos e estamos diante da escassez do recurso, mas, por vezes, fazemos um
uso discutível.

Estamos debatendo a engenharia no desenvolvimento de Minas Gerais. Falando
em engenharia sanitária, passaremos a palavra a um dos grandes expoentes dessa
discussão, que esteve recentemente no governo federal, onde deu uma contribuição
importante. Pudemos contar hoje com a sua presença. Com a palavra, o Sr. Gilson
Queiroz.

Palavras do Sr. Gilson Queiroz
Obrigado,  deputado  Paulo  Lamac.  Bom  dia  a  todos.  Gostaria  de  agradecer

imensamente ao deputado Ivair Nogueira a oportunidade de trazer essa discussão
que  a  engenharia  mineira  desenvolveu  durante  os  encontros  regionais  do  ano
passado, em que o Jobson tão bem capitaneou esse processo. Gostaria de saudar
todos os componentes da Mesa e de destacar a presença do pessoal da Funasa em
Minas  Gerais,  que  está  escondido  na  parte  de  cima.  Estão  presentes  o  Célio,  o
Giusepe, chefe da Engenharia, e o Francisco Porto. Não estou enxergando bem o
resto da turma. Eles foram meus colegas de trabalho até bem pouco tempo. Tivemos
a  oportunidade  de  participar,  na  Funasa,  desse  debate  importante  sobre  o
saneamento.

Esse seminário e os diversos temas e eixos discutidos nesses encontros regionais
mostraram a importância de alguns conceitos. Primeiro, foi mostrada a importância da
transversalidade  do  saneamento,  que  acaba  impactando.  Quando  o  José  Abílio
apresentou  o  resumo  dos  eixos,  vimos  o  saneamento  presente  em  diversos
momentos.

Segundo,  foi  mostrada a  importância da  integralidade,  que é  um  dos  conceitos
contidos no Plano Nacional de Saneamento Básico. Precisamos tratar de todos os
temas  do saneamento,  pois  eles  impactam na vida  de  nossas  cidades  de forma
decisiva.

É lógico que a questão do planejamento,  que foi  destacada desde a abertura e



776
____________________________________________________________________________

muito tratada nas diversas reuniões, ficou mais evidente. Apesar de o planejamento
ser um conceito bem internalizado por nós, profissionais da engenharia e gestores
públicos,  ainda não vencemos o  desafio  da  integração dos  diversos  temas.  Hoje
temos  de  fazer  o  planejamento  urbano,  da  mobilidade,  da  habitação  e  do
saneamento.  Todos  dialogam  entre  si,  mas  não  sabemos  como  integrá-los
efetivamente no dia a dia. O que faremos para que o gestor municipal, que às vezes
está  em  um  espaço  reduzido  do  ponto  de  vista  do  equipamento  para  o
desenvolvimento  das  suas  atividades,  consiga  enxergar  e  fazer  com  que  o  seu
trabalho  seja  compatível  com  os  demais  trabalhos  desenvolvidos  paralelamente?
Trataremos desse desafio nessa questão do Plano Municipal de Saneamento.

Foi muito bom a Célia ter feito essa apresentação, pois enriqueceu e apresentou
um quadro muito real e atual da situação do saneamento no País. Ela foi boazinha
quando disse que estamos com a agenda do século XX e precisamos desenvolver a
do século XXI. Diria que ainda estamos com parte da agenda do século XIX, pois
convivemos com o esgoto, que tem sido tratado desde a época do Império. A turma já
sabe o que fazer e dispomos de tecnologia para resolver essas questões. Estamos
avançando no debate sobre a questão das mudanças climáticas e sobre como tratar
o saneamento nos extremos do nosso planeta.

Com tudo isso, é necessário que nos envolvamos, nos integremos e tentemos fazer
acontecer o que deveria ter acontecido há um século e meio. Também há a questão
dos  investimentos  em  saneamento.  Investimos  apenas  1,2%  do  PIB,  enquanto
precisávamos  investir  10% ou  mais.  Por  que  isso  não  está  acontecendo?  Neste
momento de disputa eleitoral, vemos algumas críticas tentando responsabilizar este
ou  aquele  ator  pelos  problemas.  Como  disse  a  Célia,  na  realidade,  este  é  um
problema de todos nós.

No  ano  passado,  na  última  seleção  para  saneamento,  o  País  disponibilizou
R$32.000.000.000,00  -  a  Célia  atualizou  para  R$18.000.000.000,00  -,  e  não
conseguimos  investir  mais  do  que  R$8.000.000.000,00,  R$10.000.000.000,00  por
ano. Isso significa que estão faltando profissionais, que eles estão em formação ainda
dentro das escolas. Formamos muito menos engenheiros e profissionais da área de
engenharia sanitária que o necessário. E isso não é só na área de saneamento, mas
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em todas as áreas. Foi feito um investimento importante, tivemos aumento de vagas
nas universidades federais e um investimento estratosférico na quantidade de escolas
técnicas. A intenção é colocar mais profissionais no mercado para ajudar o País a
resolver o problema.

Temos  essa  dificuldade  da  aplicação  dos  recursos  em  virtude  da  falta  de
profissionais, mas também há alguns conceitos internalizados na estrutura do Estado
brasileiro que precisam ser tratados. O desequilíbrio entre os órgãos de execução e
os  de  controle  é  uma  aberração.  Hoje,  no  serviço  público  federal,  estadual  e
municipal,  há carreiras que deveriam ser tratadas como típicas de Estado,  com a
valorização  adequada.  É  o  caso  dos  professores,  que  exercem  uma  carreira
fundamental  para  o  desenvolvimento  do  País.  Não  podemos  ser  um  país
desenvolvido se não resolvermos o problema da educação. Então, precisamos tratar
das carreiras. Todo mundo reclama da saúde, mas não há o investimento necessário
para a valorização das carreiras da saúde. Da mesma forma, a nossa engenharia,
que está presente em todas as políticas públicas, não é devidamente valorizada. Se
conseguirmos equilibrar a valorização das carreiras do Poder Executivo, das carreiras
que realmente fazem acontecer e aparelhar o Estado brasileiro com a quantidade de
pessoas  necessárias  para  fazer  acontecer,  com  as  carreiras  do  Judiciário  e  dos
órgãos  de controle,  vamos  ter,  efetivamente,  uma atração de  talentos  e  pessoas
interessadas em atuar. Aí, sim, vamos conseguir começar a superar esses desafios.
Não podemos mais conviver com tanto desequilíbrio no Estado brasileiro.

O Plano Nacional de Saneamento Básico estabeleceu que os planos municipais
devem ser elaborados, porque o município é o responsável pelo desafio de tratar das
questões  de  saneamento.  Isso  está  claro,  porque  a  iniciativa  privada  e  as
concessionárias estaduais que têm a concessão de alguns serviços não tratam de
todas  as  questões  de  saneamento,  mas  de  questões  específicas  como  água  e
esgoto. Por exemplo, em Minas Gerais, a Copasa tem mais de 600 concessões de
água, mas não tem o mesmo número de esgoto, não trabalha na área de drenagem e
só um pouco, na área de resíduos sólidos. Temos retratos como estes que estão
expostos ali:  os nossos cursos de água estão abarrotados de lixo, pessoas estão
convivendo com esgoto sanitário, cidades estão sendo inundadas e prejudicadas pela
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falta  de  planejamento,  além  da  ocupação  desordenada  em  áreas  de  inundação.
Então, são estes os desafios que temos de enfrentar.

A lei do saneamento definiu que devemos tratar dessas questões nos três níveis de
governo. Uma repórter me perguntou no início do evento como está a situação de
Minas Gerais.  Há o cenário do País,  o cenário das cidades que estão fazendo o
diagnóstico de seus planos, mas não há um cenário estadual  tão claro, porque o
Estado não realizou a tarefa de elaborar o plano estadual de saneamento. Isso é
fundamental.  Como  foi  elaborado  um  termo  de  referência,  é  necessário  que  se
reúnam todas as informações fundamentais que existem na Copasa, na Sedru, no
sistema  de  meio  ambiente.  Isso  deve  ser  consolidado  para  que  tenhamos  um
diagnóstico claro de como atuar no Estado, de forma que consigamos organizar as
coisas  em  Minas  Gerais.  Alguns  cenários  de  atuação  foram  estabelecidos  para
elaborar o Plansab. Foi adotado o cenário 1, eleito como referência para a política de
saneamento que vamos tentar universalizar nesse horizonte de 20 anos.

Algumas premissas tratadas nesse cenário orientaram e definiram a elaboração do
Plansab. Em primeiro lugar, estabilidade e continuidade das políticas públicas. Não
podemos conviver mais com a história de que um novo gestor ache que vai inventar a
roda. Creio que há um amadurecimento suficiente no País para saber que as políticas
são produtos do conjunto da sociedade e de todos os atores que estão no Legislativo,
no Judiciário e no Executivo. Isso tem de ser tratado de forma gradativa, para que os
ganhos sejam acumulados. Assim, vamos conseguir chegar aos avanços necessários
com  todas  as  políticas  públicas.  Então,  quanto  ao  saneamento,  foi  previsto  ou
considerado que isso será uma premissa básica.

O Estado se consolidando nos avanços da capacidade de gestão de suas políticas:
o  aprimoramento  do  aparelho  do  Estado,  como  a  valorização  das  carreiras  que
efetivamente vão executar as ações, é um movimento importante. Podemos entender
isso  ao  verificar  as  nossas  estruturas  do  passado,  há  10,  20  ou  30  anos,  e  as
compararmos  com  as  de  hoje.  Vamos,  então,  perceber  que  temos  avanços  na
capacidade de gestão.

A riqueza da discussão que se coloca é que a execução não está de acordo com a
nossa capacidade de produzir e pensar. Estamos preparados para o futuro, mas não
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estamos conseguindo alavancá-lo, colocando dados na realidade para que aumente.
A ampliação da capacidade de planejamento integrado é outra dificuldade, pois já

conseguimos fazer planejamentos setoriais. Mas resta o desafio de fazer as diversas
políticas dialogarem entre si, tendo coerência e evitando o desperdício de recursos, o
que muitas vezes assistimos. O fortalecimento da participação social é outra premissa
básica,  pois  não  se  pode  achar  que  este  é  um problema de governo.  Todas  as
políticas públicas são de interesse das três esferas de governo, de todos os Poderes
e da sociedade como um todo. É fundamental que abracemos essas propostas. Estas
são  premissas  tidas  como  realidade  para  organizarmos  o  Plano  Nacional  de
Saneamento.

Que desafios temos? Há um problema sério no que diz respeito à composição da
Federação. Há 5.565 municípios, sendo que apenas 607 deles têm mais de 50 mil
habitantes,  ou  seja,  temos  um  grande  número  de  pequenos  municípios  e  de
prefeituras  que  vivem  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  e  que  não  têm
nenhuma capacidade de investimento. Há poucos dias, ao participar da reunião de
um comitê de bacia, um prefeito falou que os executivos das pequenas cidades estão
reduzidos a gestores de folhas de pagamento. Esta é a realidade. Há municípios cujo
desafio é conseguir cumprir os compromissos da folha de pagamento, pois não têm
nenhuma capacidade de investimento. A discussão do pacto federativo e a alocação
de recursos de investimento para conseguirmos avançar é outro ponto a ser tratado.

Existe ainda a questão do desenvolvimento institucional do serviço de saneamento.
É claro que precisamos, pois o grande desafio dele não é conseguir fazer planos e
executar obras, mas operar e manter as obras para o resto da vida, porque a gestão
dos serviços é fundamental. Apenas 8% dos municípios conseguem arrecadar mais
do  que  gastam  com  a  tarifa  de  saneamento.  É  preciso  discutir  gestão,  otimizar
processos, envolver, estruturar e organizar serviços, além de utilizar tecnologias. A
questão da criação de consórcios é importante para ultrapassar esse desafio.

Também a melhoria da qualidade do capital humano em municípios vulneráveis é
um trabalho importante. A Funasa se valeu de diversos parceiros para essa questão.
Um dos movimentos foi esse convênio com o Crea, que está ajudando com uma
equipe  de  consultores  trabalhando  na  capacitação  dos  municípios.  Trabalhamos



780
____________________________________________________________________________

também  com  a  Abes,  em  diversos  cursos,  e  com  a  Associação  dos  Serviços
Municipais Autônomos de Água e Esgoto. Fizemos convênios focando a capacitação.
São muitos cursos, muitos momentos de integração, de troca de experiências que
foram realizados. É preciso melhorar o capital humano, porque precisamos ter planos
municipais, estaduais e federais consistentes e também projetos. Há um histórico de
execução de obras a partir de projetos básicos que foram efetivamente responsáveis
por desperdício de serviço público.

Um projeto malfeito gera obra duvidosa e até operação inexistente. Podemos ser
incapazes de colocar em funcionamento um sistema mal projetado. A Célia falou da
capacitação dos quadros estratégicos. É preciso haver troca de informações entre as
esferas  governamentais  e  as  entidades,  de  modo  a  termos  efetivamente  essa
cooperação.

Como o meu tempo acabou, vou concluir dizendo que todos esses desafios são
colocados para os municípios, pois neles ocorrem todas as ações. É nos municípios
que  todas  as  ações  se  integram.  Sem  plano  realizado  ou  projeto  adequado,  os
municípios não irão ultrapassar esses desafios. É necessário darmos as mãos para
ajudá-los. Sem plano, os recursos federais não serão aplicados nos municípios. Se o
município  não  mostrar  que  está  integrado  às  diretrizes  do  Plano  Nacional  de
Saneamento Básico, não terá acesso a recursos. Acredito que esse trabalho será o
maior  desafio,  porque  os  pequenos  municípios  não  possuem  equipes  técnicas  e
gerenciais nem capacidade financeira para investir.

Convênios como este do governo federal, por meio da Funasa e do Crea, devem
continuar e ser maximizados. Também é fundamental que a nossa robusta companhia
estadual,  que  agregou  conhecimento  ao  longo  da  sua  existência  e  é  uma  das
melhores de saneamento do País, ultrapasse o limite dos serviços por ela operados.
Ela tem de contribuir para todos os municípios e cidadãos mineiros.

Agradeço aos senhores a oportunidade e encerro minha apresentação, pois não
vou conseguir concluí-la. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
Palavras do Sr. Licínio Xavier

Cumprimento  o  deputado  Paulo  Lamac  e  os  demais  componentes  da  Mesa.
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Estendo os meus cumprimentos aos presentes neste Plenário,  aos senhores e às
senhoras.  Meu  nome  é  Licínio  Xavier,  e,  como  disse  o  deputado,  represento  o
Toninho  Andrada,  prefeito  de  Barbacena,  atual  presidente  da  AMM,  que  me
recomendou participar desta reunião.

Chegando aqui, fiquei um pouco apreensivo quando vi esta placa grande presa à
mesa e  recebi  um  cartão  com os  dizeres:  “Contribuição das  engenharias  para  o
desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais”.  Sou  biólogo;  é  um  contrassenso.
Passei 30 anos da minha profissional enclausurado entre quatro paredes. Dos 20 aos
40 anos de idade, fui professor de biologia do Instituto Marista.

Em  2000,  surgiu  uma  oportunidade  na  Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente,
quando vim  tomar  conhecimento  do  viés  ambiental  municipal,  estadual  e  federal.
Permaneci na Feam como consultor de atividades industriais, durante sete anos.

Em 2007, vislumbrando possibilidades aqui fora, fui para o Sicepot, onde ainda me
encontro como assessor  técnico ambiental.  Tenho ajudado muito  o DER e o Dnit
quanto à destinação de entulhos e de refugos de materiais outros para os municípios.
Criamos uma parceria de maneira espontânea e voluntária.

Na mesma ocasião, sendo de Mariana e conterrâneo de Gilson Queiroz, procurei o
prefeito da referida cidade em março de 2007 e pedi-lhe uma oportunidade na AMM,
que também estamos aqui representando. Meu viés ambiental iniciou-se em 2001 e
se prolonga até hoje.

É notório que o município desempenha importante papel no processo de gestão
ambiental, na preservação do meio ambiente e no controle das fontes de poluição em
nível local. Contudo, a enorme demanda, o desequilíbrio federativo, a escassez de
recursos e o excesso de burocracia dificultam e até mesmo impossibilitam o gestor de
exercer seu papel com plenitude.

Inicio minha breve participação representando a AMM, pois me foram concedidos
20 minutos, dizendo que, como estamos em período pré-eleitoral federal, estadual e
municipal, na segunda projeção trarei o cenário que ocorreu no período das eleições
municipais  de  2012.  À  esquerda  da  tela,  acrescentei  um  levantamento  de  novos
gestores pós-pleito de outubro de 2012. Vejam os senhores: são 680 prefeitos em
nova  gestão,  e  65,3%  deles  são  prefeitos  em  primeira  gestão,  sem  nenhum
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conhecimento prévio vivenciado junto aos munícipes e à prefeitura. Acrescentando o
número de 557, que gerou 65,3%... Acrescentamos aqui prefeitos já eleitos em outra
gestão.  O processo foi interrompido -  segundo mandato -,  houve uma isenção de
participação efetiva desse prefeito. Hoje, em Minas Gerais, dos 853 municípios, 680
têm gestores que estão ocupando o mandato pela primeira vez.

Recentemente, um jornal local tratou da habilidade cultural dos prefeitos de Minas
Gerais. Não sei se para ser prefeito é preciso ser formado em medicina, engenharia,
biologia ou tem de ser professor. Alguns outros têm formação não muito adequada,
segundo o jornal. Para mim, vale a importância da disponibilidade, da vivência e da
criatividade do prefeito.

Corremos muito o Estado atendendo às prefeituras e percebemos que quem faz
uma boa gestão não é só o prefeito, mas o secretariado competente que ele contrata.

E  vejam  os  senhores  que,  tão  logo  esses  680  prefeitos  assumiram  a  gestão
municipal, sobre suas mesas já havia uma série de pendências que não faziam parte,
até  então,  do  processo  de  conhecimento  público  do  gestor  municipal:  o  viés  de
educação,  o  de  saúde e  o  de  segurança pública.  Mas  surgiram,  ao  longo desse
período e inclusive na gestão anterior, pendências ambientais, que enumero para que
os senhores acompanhem.

No item 1, Lei nº 11.445, editada em 2007 - explanada previamente pela Dra. Célia
e pelo Dr. Gilson Queiroz -: hoje, o custo para um município elaborar um plano de
saneamento para uma cidade de 15 mil habitantes não fica aquém de R$250.000,00.
E  esse  custo  passou  a  ser  municipal.  Desses  680  municípios,  com  seus
correspondentes  novos  prefeitos,  72%  têm  uma  população  aquém  de  15  mil
habitantes,  e  seu  FPM  -  única  receita  para  a  sustentação  das  suas  atividades
municipais - não passa de R$600.000,00 por mês. Se 50% desse valor fica restrito à
folha  de  pagamento  e  os  outros  50% são  destinados  à  educação,  à  saúde  e  à
segurança pública, deixo esta questão em aberto: como um município elabora um
plano se não dispõe de receita para tal?

Surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305 -, cujo prazo vence
agora,  no  dia  4  de  agosto.  Essa  lei  preconiza  a  extinção  total  dos  lixões  nos
municípios brasileiros, evidentemente incluindo os municípios mineiros. Acredito que
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ainda existam 300 municípios no Estado de Minas Gerais que dispõem do lixo de
maneira indevida, inadequada. Serão penalizados? Fica aí a pergunta.

Terceiro item: Lei Complementar nº 140, em que o Estado repassa aos municípios a
incumbência de licenciar empreendimentos de nível local, caracterizados nas classes
1 e 2 e posteriormente, havendo oportunidade e interesse do gestor municipal, nas
classes 3, 4 e 5, ficando restrita ao Estado, à Semad e às Suprams a classe 6. Isso
implica  custos  para  o  município  na  contratação  de  pessoas  específicas  para  tal
procedimento.

Vem agora uma lei recente, que vence no próximo ano, relativa à mobilidade urbana
- projetos e execução. Houve um momento interessante que foi o movimento de ruas
ocorrido no ano passado, durante a Copa das Confederações. Relacionada à questão
ambiental,  naquele  movimento  foi  citada,  em  uma  ou  outra  região  do  Estado,
sobretudo em Belo Horizonte, a questão da mobilidade urbana. Portanto, esta é outra
demanda, outra situação de imposição aos municípios.

Surgem agora, no item 5, as Leis nºs 12.651 e 20.922, relativas ao Código Florestal
Brasileiro e ao Código Florestal Mineiro. E, nesse viés, está o Cadastro Ambiental
Rural - CAR. Aquele pequeno agricultor, aquele pequeno ruralista, sem ter a quem
procurar, vai em busca do prefeito e lhe solicita ajuda para fazer cadastro junto ao
Estado e junto à União. A prefeitura terá de contratar um engenheiro agrônomo, um
especialista para realizar tal procedimento.

Mencionarei algo que não faz parte do viés ambiental,  mas é um problema tão
grande quanto os anteriores, que é a questão da Resolução Normativa nº 414, que
implica para os municípios assumir o ativo da iluminação pública.

A concessionária cede a energia elétrica para o município, mas a manutenção do
poste, do braço, da luminária e da lâmpada corre às expensas do gestor municipal.
Vejam os senhores que os seis itens que enumeramos passam a ser de competência
de um município - situação de quase todos os municípios - que não tem capacidade
financeira para exercer em plenitude esses procedimentos.

Com base nesse cenário, nós, da área de meio ambiente, e mais três colegas que
trabalham comigo propusemos ao presidente Antônio Andrada realizarmos o primeiro
seminário estadual de meio ambiente. Consultei a associação nacional que reúne os
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secretários municipais - Anamma -, sediada no Rio de Janeiro, e me responderam:
Licínio, é o primeiro evento que ocorre nos estados brasileiros. Isso nos encheu de
orgulho, e faríamos a tentativa. Arregaçamos as mangas e começamos a ligar para os
municípios.  Qual  seria  a sua prioridade para  encontrarmos palestrantes  à  altura?
Evidentemente, houve uma coincidência quase unânime dos cinco itens citados no
slide anterior.  Porém, surgiu  uma surpresa muito desagradável  para  nós:  2/3 dos
municípios  mineiros  não  possuem  secretaria  municipal  de  meio  ambiente.  É  o
engenheiro  de  obras  que  desempenha  o  papel  referente  ao  meio  ambiente,  nas
próprias obras, na agricultura e na agropecuária. Para que recebêssemos um público
à altura do evento em Belo Horizonte, fomos levados a trocar o título do evento - de I
Seminário de Secretários de Meio Ambiente para I Encontro Estadual de Secretários
Municipais  de  Meio  Ambiente,  Obras,  Agricultura  e  Pecuária.  Sucesso!  Trezentos
municípios presentes. O Crea - e está aqui o Jobson, a quem agradecemos mais uma
vez -  nos cedeu o espaço físico.  Em vista  da  grandeza do evento,  deixamos  de
atender 173 outros municípios: ficaram à parte em razão de o local não comportar
todos. Espetacular! Isso nos confortou e nos conforta muito até hoje.

Diante dessa possibilidade, o nosso presidente Antônio Andrada, brilhante político e
orador,  vivenciado na gestão municipal,  elaborou o  documento intitulado Carta do
Seminário de Meio Ambiente, que abordava 10 itens. O quinto item é o motivo da
nossa presença nesta Casa hoje, é a razão de todos estarmos assentados aqui. Ele
menciona o estabelecimento de linhas de recursos públicos federais e estaduais não
reembolsáveis,  para  que  os  municípios  possam  custear  os  projetos  dos  planos
municipais de saneamento e demais instrumentos exigidos pela Lei  nº 11.445,  de
2007; e também a prorrogação dos prazos nela contidos, a fim de que o cumprimento
das obrigações se discipline. Foram 300 assinaturas. O nosso superintendente na
ocasião,  Ângelo  Roncalli,  foi  a  Brasília  e  entregou a  carta  ao  Ministério  de Meio
Ambiente,  a  outras  autarquias  de  cunho ambiental  e  à  própria  Funasa.  Em vista
dessa nossa solicitação, em março de 2014, o Decreto nº 8.211, da presidenta Dilma,
prorrogou até dezembro de 2015 a apresentação do plano. Isso não significa que a
AMM, o nosso presidente ou nós, da área de meio ambiente, vamos nos acomodar e
ficar à espera de 2015.



785
____________________________________________________________________________

Nosso  departamento  faz  uma  média  de  448  atendimentos  por  mês.  Quando
chegam  os  gestores,  os  secretários  ou  os  que  os  representam,  dizemos:  “Não
esmoreça. Vá à procura de recurso. Procure quem de direito”. Em geral, temos uma
parceria, como foi mencionado pelo Dr. Gilson, com a Funasa e com o Crea, por meio
da qual abraçamos e sustentamos essas incursões no Estado de Minas Gerais. Com
o departamento, entram o Crea e a Funasa. Como foi dito pela Dra. Célia e pelo
Gilson, a Lei nº 11.445 preconiza quatro eixos ambientais: abastecimento de água
potável, manejo de resíduos sólidos, tratamento de esgoto sanitário e drenagem ou
manejo de águas pluviais.

Vou fazer uma brincadeira com os senhores. Lembro-me de que, há algum tempo,
ainda na Feam, antes de 2007, estava no Brasil um consultor ambiental de origem
alemã que nos solicitou que o levasse a Ouro Preto, pois queria conhecer aquela
cidade.  Numa  daquelas  curvas  da  Serra  de  Itabirito  havia  uma  placa.  Ele  me
perguntou o que aquela placa dizia. Eu disse a ele: curva perigosa. Ele me disse:
“Mas no Brasil  pode ter  curva  perigosa?”.  Eu me pergunto:  nós,  no Brasil,  ainda
temos  água de  servidão  não  tratada? Nós,  no  Brasil,  ainda dispomos  lixo  a  céu
aberto?  Nós,  no  Brasil,  ainda lançamos  esgoto  nos  rios,  sem tratamento  prévio?
Mudança de tempos.

Vou  finalizar  o  tema  que  me  foi  proposto  com  um  último  slide:  sensibilização
municipal. O termo de referência preconiza a participação no início, meio e fim da
comunidade em geral, do munícipe. Fiz uma relação, e os senhores provavelmente
poderão contribuir com outros adendos. Devem participar das audiências públicas -
parece que são duas na execução do plano -  representantes de  órgãos públicos
federais  e  estaduais;  empresas  prestadoras  de  serviços  públicos  de  saneamento
básico;  representantes  comerciais;  associação  comercial  ou  municipal;  setores
empresarial  e  hoteleiro  e  supermercados  -  até  porque a  Lei  nº  12.305 implica  a
inserção desses outros na condução e na destinação do lixo industrial;  conselhos
comunitários; associação de moradores - que é imprescindível;  câmara municipal;
ONGs  relacionadas  a  questões  de  saneamento  público;  instituições  de  ensino  e
pesquisa;  instituições  religiosas  -  até  para  que  o  processo  seja  abençoado;
organizações de catadores de materiais recicláveis - como preconiza a Lei nº 12.305;
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e a população em geral.  Nessas citações anteriores podemos ter  excluído um ou
outro cidadão.

Ontem, quando finalizava essa relação de pessoas que deveriam participar das
audiências  públicas,  me  coloquei  numa  situação  inversa:  para  quem  é  menos
entendido,  não  poderia  gerar  uma  aversão  ao  gestor  municipal?  De  que  forma?
“Senhor prefeito” - ou senhor secretário de meio ambiente, ou senhor representante
municipal  -  “como  cidadão,  participei  de  dois  eventos  no  município  e  o  senhor
prometeu - e promessa fica - tratar a água e o esgoto e dar destinação correta para o
lixo,  para  evitar  enchentes,  mas  não  fez  nada  disso”.  O  plano  não  preconiza  a
execução de obras, mas, sim, ações na visão pública municipal de detalhamento; a
conclusão vem a posteriori.

Fica aqui o meu questionamento, que vai um pouco em desencontro com o que
disseram os colegas que me antecederam. Sem dinheiro, não se faz nada disso. De
onde vai vir  dinheiro para fazer o plano? Não sei. Está indo devagarzinho, com a
ajuda da Funasa e com a ajuda do Crea, mas em escala muito pequena. E para
executar  essas  obras?  O  montante  é  muito  maior.  Estou  à  disposição  para  os
questionamentos. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente -  Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos aos 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  sua  intervenção.  Lembramos  que  a  leitura  e  a  apresentação  oral  de
perguntas deverá ser feita de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Informamos que a publicação da ata deste ciclo de debates estará disponível na
versão eletrônica do  Diário do Legislativo,  na edição de 7 de junho, e poderá ser
acessada por meio do portal da Assembleia www.almg.gov.br.

Debates
O presidente - Há aqui apenas três inscrições para apresentação oral e a seguinte

questão: o Gilson precisará se ausentar em alguns instantes devido a um voo que
não pode perder - dizem que mineiro não perde trem, mas também não pode perder
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avião.  Então,  proporei  que  priorizemos  as  questões  a  ele  dirigidas,  para  que  as
responda rapidamente, e aí daremos sequência ao procedimento inicial.  Pode ser
assim? Muito bem.

Há aqui três inscritos: José Aparecido Ribeiro, Benjamim de Souza e Augusto César
Soares dos Santos. O José Aparecido já está conosco à Mesa e se manifestará em
instantes. Benjamim ou Augusto, a sua questão é dirigida ao Gilson? Então, por favor,
fique à vontade para fazer uso da palavra.

O Sr. Augusto César Soares dos Santos - Meu nome é Augusto César Soares dos
Santos, sou engenheiro agrônomo e há 40 anos pertenço a esse conselho. Quero ser
breve e dizer o seguinte: o próprio Gilson falou sobre planos consistentes e projetos,
e  estamos vendo que o Brasil  também  não tem cumprido  sua tarefa  de  projetos
executivos, então nossas obras são intermináveis e cheias de aditivos.

Em relação a planos diretores, nesses 40 anos em que trabalho no Estado, quero
dizer que participei como gestor da elaboração de vários, principalmente de planos
diretores  de  recursos  hídricos.  Tive  a  oportunidade de colaborar  com eventos  da
Assembleia Legislativa, como o Águas de Minas, e com a elaboração da Lei Estadual
de  Recursos  Hídricos.  Depois  disso  fomos  nomeados  gerente  executivo  da
Revitalização do São Francisco. Vejam bem, naquela época, em 2003, o plano não
pôde ser levado adiante em toda sua plenitude porque o Estado não dispunha de
poupança  para  implantar  obras  de  saneamento  e  revitalização  nas  bacias
hidrográficas, observação de solo, bacias de captação, etc. Então, foi criado, por meio
da Lei nº 15.910, o Fhidro, fundo escritural, que já gerou - não tenho o valor exato -
cerca de R$400.000.000,00, e tenho certeza absoluta de que menos de 30% desse
valor foi aplicado.

Uma contribuição que a engenharia poderia dar, até a partir desse entrosamento
com o Poder Legislativo e com o Ministério Público, seria fiscalizar a aplicação do
Fhidro, pois, do contrário, de nada adiantariam as suas outras contribuições. Poderia
fazer isso, por exemplo, por meio de planos municipais de saneamento, plano diretor
de  recursos  hídricos,  etc.  Existem leis  excelentes  e  fundos  escriturais  excelentes
como esse, mas que não são aplicados. Muito obrigado.

O presidente - Nós que agradecemos, Augusto César Soares dos Santos.
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Temos três questões por escrito dirigidas ao Gilson Queiroz. De Antônio Eustáquio
Araújo, de Governador Valadares: “Haja vista as preocupações quanto a saneamento
urbano, esse assunto não deveria ser colocado nos quadros curriculares de ensino
fundamental, médio e superior para melhor discussão e conscientização a respeito?”.
De Helder Gomes: “Essa falta crônica de planejamento que está presente em todos
os setores do País não seria atenuada se os engenheiros estivessem representados
nas casas legislativas?”. E de Virgílio Morais Rennó, de Pouso Alegre: “O governo
tem feito um trabalho grande na implantação de política de resíduos sólidos e na
implantação de aterros sanitários? Não seria a oportunidade de começar a incentivar
a reciclagem e estimular essa prática e, com isso, aumentar a vida útil desses aterros,
bem como a política de incineração desses resíduos, como já existe em Unaí, Minas
Gerais?”. São essas as questões que eu gostaria de submeter à apreciação e às
considerações do engenheiro Gilson Queiroz.

O Sr. Gilson Queiroz - Não sou especialista em ensino. Com a primeira pergunta, o
Gilson quer saber fala se as questões de saneamento deveriam ser implantadas nos
currículos do ensino básico e médio. É claro que toda informação é importante. Se
existe espaço para temas como esses no ensino básico e no ensino médio, é claro
que deveriam ser implantados. Precisamos começar a despertar  essa consciência
sobre as questões de saneamento e meio ambiente desde a primeira infância, porque
essa é uma geração nova que vai mudar efetivamente a nossa cultura de tratamento
das questões ambientais.

A segunda pergunta é sobre essa falta de planejamento e representação legislativa.
Acredito  que  temos,  nas  casas  legislativas  e  em  muitos  espaços  públicos,
representação dos nossos profissionais. Na direção desta Mesa mesmo temos um
engenheiro  que  conhece  bem  essas  questões  de  planejamento.  Ele  mostrou
habilidade no seu desempenho na câmara municipal e agora tem demonstrado isso
aqui na nossa Assembleia Legislativa. O que ainda acho pouco é a quantidade. Eu
diria que precisamos começar a tratar das questões e a colocar a capacidade e a
habilidade das engenharias  mais  presentes nos espaços legislativos,  porque,  com
isso, realmente vamos conseguir melhorar o olhar e dar um dado mais prático de
realidade à execução e à elaboração das nossas leis. É muito importante estarem
representadas aqui as profissões da área tecnológica.
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A outra questão diz respeito aos resíduos sólidos. A política federal de resíduos
sólidos prevê essa questão da reciclagem e da coleta seletiva. Temos uma política
muito bem-elaborada e avançada, mas que enfrenta grande dificuldade no que diz
respeito à sua aplicação - o Licínio mencionou essa questão da dificuldade. Dia 2 de
agosto é o prazo final para que as prefeituras deem uma destinação adequada aos
resíduos sólidos, o que vai causar muita dificuldade, porque essa lei determinou os
prazos, mas não compatibilizou o orçamento geral da União nem o orçamento dos
estados com esses objetivos.

Mágica não existe. Essa iniciativa já deveria ter sido tomada. Aliás, ao longo dos
anos  passados,  sugeri  a  alguns  parlamentares  que  fizessem  alterações  na  lei,
compatibilizando prazos  e  disponibilidade de recursos.  Então isso  é  fundamental,
Licínio, e aconteceu quando analisamos a questão do prazo final, dezembro do ano
passado, do Plano Municipal de Saneamento. O clamor foi geral, não só da AMM,
mas também de todo o País. O entendimento do governo era a falta de condição, ou
seja, teríamos de parar de disponibilizar recursos para o saneamento este ano, o que
seria um contrassenso. Entretanto, ao mesmo tempo, precisamos incentivar e fazer
com que esses municípios se programem e planejem.

Gostaria de comentar uma questão do Licínio, relativa aos custos dos planos, que
faz  parte  da  minha  apresentação.  É  importante  desmistificar  o  que  é  o  Plano
Municipal  de  Saneamento.  O  Plano  Municipal  de  Saneamento  não  pode  ser  um
negócio tão complexo e  tão caro para  o município,  porque o plano se traduz na
vontade da sociedade do município sobre as prioridades de investimento para atingir
a universalização em 20 anos. Esse não é um trabalho de consultoria exclusivo, mas
sim um trabalho do município, e os maiores custos embutidos, quando se contrata
uma consultoria para elaborar um plano, é exatamente o trabalho que precisa ser
feito  pelo  município,  já  que  o  plano  é  indelegável.  Assim  sendo,  não  podemos
contratar uma empresa para fazer o plano, mas apenas para auxiliar  o município.
Quem faz o plano é o município. Já o levantamento, os diagnósticos, a organização e
a transformação da linguagem da população em linguagem técnica e adaptada à lei
podem ser feitos por profissionais contratados, ou seja, não há necessidade de que
isso seja feito por uma empresa. Dessa forma, o plano pode custar muito mais barato.
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O movimento que o Crea de Minas Gerais está fazendo no convênio com a Funasa
é exatamente  mostrar  como se faz capacitação para que o próprio município,  de
posse  das  informações  e  do  conhecimento,  possa  fazer  seus  planos  com  a
participação  das  diversas  secretarias  municipais,  das  diversas  organizações  da
sociedade civil e da população em geral. É assim que se diminui o custo dos planos.
O outro ponto fundamental é que o plano, para ser uma ferramenta de gestão dos
2.515  municípios  brasileiros  abaixo  de  10  mil  habitantes,  que  não  têm  estrutura
técnico-gerencial,  precisa  ser  tão  simples  quanto  a  estrutura  que  irá  geri-lo.  Do
contrário, esse plano não será uma ferramenta de gestão. Se o plano for um negócio
complexo, cheio de tabelas, de gráficos e de informações mil, ele será mais um livro
na prateleira do gabinete do prefeito e não uma ferramenta de gestão.

Essa sinalização ficou muito clara no próprio plano nacional, após todo o debate
feito  em  relação  ao  saneamento,  à  gestação  de  milhares  de  documentos  e  à
produção de propostas. Tudo isso ficou condensado num documento final  de 146
páginas.

Então o Plano Nacional de Saneamento possui 146 páginas. É possível fazer a
gestão do plano de saneamento se ele for uma coisa muito complexa, principalmente
em um município que conta com apenas um engenheiro, como o meu conterrâneo de
Mariana, o Licínio, falou? Às vezes, só há um engenheiro e ele é ao mesmo tempo o
secretário  de  Obras,  o  de  Agricultura  e  o  de  Meio  Ambiente,  e  não  existe  mais
nenhuma  outra  pessoa  nessas  secretarias.  Como  fazer  a  gestão  de  um  plano
complexo? Não tem jeito. O plano precisa ser simples, igual ao município.

Mais  uma  vez  gostaria  de  agradecer-lhes  a  oportunidade  de  estar  presente.
Novamente agradeço aos deputados Ivair Nogueira e Paulo Lamac, bem como ao
Jobson e a todos os demais colegas que participaram do processo de produção das
propostas durante o período dos encontros regionais.

Com certeza essa luta não acabou e estaremos juntos como sempre para conseguir
alterar a realidade sanitária do Estado e do Brasil. Um grande abraço a todos. Muito
obrigado.

O  presidente  -  Somos  nós  que  agradecemos  a  presença,  a  participação  e  o
compartilhamento que nos traz o engenheiro civil e sanitarista Gilson Queiroz. Muito
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obrigado.  Agora  teremos  a  participação  do  Antônio  de  Almeida  Passos,  da  ONG
Reciclar.

O Sr.  Antônio  de  Almeida Passos -  Senhoras e  senhores,  quando o  Centro  de
Referência em Resíduos Sólidos foi implantado, em 2007, Minas reciclava 1,5% do
lixo. Hoje Belo Horizonte recicla 0,3% do lixo e gastou até agora R$50.000.000,00.
Senhor representante da AMM, Barbacena tem a oportunidade ímpar de resolver o
problema do  lixo  de  todo  o  País,  pois  tem uma usina  de  lixo  desativada  e  está
investindo uma fortuna mandando lixo para Juiz de Fora. Há mais de um ano, existe
uma proposta nossa em Barbacena para não se investir nenhum centavo e o lixo da
cidade ser reciclado. Portanto, transmita isso ao prefeito Antônio Andrada. Já estive
com o deputado estadual Lafayette de Andrada e também com o deputado federal
Andrada. Está fácil resolver o problema do lixo do País. A vantagem é que 70% do
lixo é fração orgânica. Lá existe uma universidade agrícola que nos ajudará a resolver
a questão da aplicação da fração orgânica na agropecuária, atendendo ao programa
federal Agricultura de Baixo Carbono - ABC. Essa seria a contribuição do lixo e das
engenharias  para  o  País.  Precisamos  unir  esforços  no  Centro  de  Referência  em
Resíduos Sólidos. Por quê? Porque ele foi criado para isso, mas não está exercendo
a  função.  Há  investimento  demais.  Já  consumiram  até  hoje  R$50.000.000,00  e
estamos regredindo na reciclagem.

Vou deixar com os senhores um resumo dos planos de reciclagem para que a Mesa
possa  refletir.  A questão  não  é  recurso  público.  Com  disse  o  Dr.  Gilson,  cada
prefeitura  deveria  cuidar  dessa  questão.  Fui  engenheiro  da  cidade  de  Queluzito,
talvez a menor de Minas Gerais. Reunimos cinco municípios e fundamos um centro
de triagem, mas infelizmente o Estado não aceitou a ideia próspera de transformar
aquilo  em  uma pequena  biousina.  Infelizmente  não  conseguimos  prosperar,  mas
Barbacena tem a condição ímpar de resolver a questão dos resíduos sólidos do País.
Minas Gerais precisa de 100 biousinas do porte da de Barbacena, gerando 1.400
empregos diretos. Minas precisa mudar a mentalidade de que o catador resolverá o
problema do lixo. Será a Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais - Fiemg.
É  um  investimento  de  apenas  R$3.000.000,00  pela  iniciativa  privada.  Não  há
recursos públicos. Muito obrigado. Deixarei com vocês o folheto.
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O presidente - Agradecemos ao Antônio de Almeida Passos, da ONG Reciclar. Com
a palavra, o Sr. Benjamin Rodrigues de Souza, da Ampea.

O Sr. Benjamim Rodrigues de Souza - Senhoras e senhores, a minha pergunta é
básica: como empresa, como farei para participar dessa frente de trabalho? Há uma
grande demanda, há recursos. Como as empresas podem se engajar,  participar e
conseguir um contrato de trabalho?

O presidente - O.K. Agradecemos as questões que foram apresentadas oralmente.
Passamos  a  palavra  ao  José  Aparecido  Ribeiro,  da  Associação  Comercial  e
Empresarial de Minas Gerais, para seus comentários. Em seguida, devolveremos a
palavra  aos  nossos  palestrantes,  para  as  respostas  e  considerações  finais.  No
momento em que eles forem fazer suas considerações, apresentaremos as questões,
formuladas por escrito, que lhes foram encaminhadas.

O Sr. José Aparecido Ribeiro - Deputado Paulo Lamac, a ACMinas não veio aqui
bater palmas para o Crea nem para os engenheiros, viemos para convidá-los a uma
reflexão. A Mesa tinha me falado em 5 minutos. O senhor me garante esse tempo ou
o reduzo a 2 minutos?

O presidente - Está garantido.
O  Sr.  José  Aparecido  Ribeiro  -  Obrigado.  Primeiramente  quero  agradecer  ao

deputado Dinis Pinheiro, que lidera esta Casa. Poucas vezes, na história desta Casa,
a  Assembleia  esteve  tão  perto  dos  assuntos  relacionados  ao  nosso  dia  a  dia.
Agradeço também ao deputado Ivair Nogueira o convite para estar aqui e falar sobre
assuntos urbanos. Esse tema é muito extenso e vamos recortá-lo para chegar ao que
está  afligindo  a  vida  de  milhões  de  pessoas  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte, que é a mobilidade urbana.

Presidente  Jobson,  não  sou engenheiro.  Toda a  vida  sonhei  em ser.  Na minha
família,  há vários engenheiros. Sou filósofo e administrador. E, como filósofo, digo
que a cidade tem uma importância tremenda em nossa vida. Então, junto com os
engenheiros, orientando-me por meio deles, passei a entender um pouquinho do que
está  acontecendo  com  nosso  estado,  especialmente  Belo  Horizonte  e  região
metropolitana. A nossa situação é muito grave. Nesta tribuna, várias vezes vi colegas
de vocês, engenheiros, dizerem que as cidades precisam tirar carros das ruas. Aí,
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presidente, na hora em que saio lá fora, eles estão nos carrinhos deles. Aqui eles
pedem aos outros para deixar o carro em casa, mas, lá fora, entram nos seus carros
e  vão  embora  no  ar-condicionado.  As  pessoas  precisam  andar  no  ônibus  que
conhecemos e que não mudou nada. Essa história de BRT não mudou nada.

Precisamos parar de exorcizar o carro. O carro representa 23% do PIB deste país,
e 13% da mão de obra economicamente ativa está na cadeia produtiva da indústria
automobilística. O Brasil recebeu, nos últimos 10 anos, 11 montadoras. O programa
Inovar-Auto, do governo federal, trouxe 11 novas montadoras para o Brasil. Então,
temos  de  encarar  o  fato  de  que  o  carro  é  uma realidade.  E  ele  não  é  só  uma
realidade nos  meios  de  transporte:  é  paixão nacional,  é  paixão  das  pessoas.  As
pessoas gostam de carro como gostam de futebol. Não adianta o governo municipal
virar para as pessoas e dizer para deixarem o carro em casa, pois o governo federal
as chama e fala para comprarem carro, dá incentivos como a redução do IPI. Então,
temos de parar com essa ladainha.

Como filósofo, gosto das coisas claras. Procuro não perder tempo com coisa inútil,
com conversa mole, com discursos vazios. Precisamos encarar a situação. Nunca na
história  deste  país  se  precisou  tanto  da  engenharia.  Nunca.  Todos  os  nossos
problemas são de engenharia; aliás, os seis engenheiros que definem o nosso futuro
estão na Bhtrans. Eles são engenheiros. A decisão de estreitar vias em uma cidade
que emplaca 300 carros por dia é de engenheiro. Então, precisamos mudar o tom. O
Brasil  produz 3.800.000 carros por ano, e precisamos de lugar para esses carros
andarem; portanto, precisamos da engenharia.

Presidente, o senhor sabia que há 150 gargalos esperando por obras na Região
Metropolitana de Belo Horizonte? Estou falando do colar das 13 cidades e mais Belo
Horizonte. Estamos falando de 150 obras. Não é abobrinha, não. Não se trata de
puxadinhos  a  que  estamos  assistindo  aos  montes,  puxadinhos  que  engenheiros
deveriam ter vergonha de fazer. Repito, são puxadinhos que o governo encomenda, e
os engenheiros deveriam ter vergonha de fazê-los.

Precisamos de 150 obras, como túneis, viadutos, trincheiras e passarelas, para que
carros que passam aqui na porta passem debaixo da terra ou por cima, como no
Chile. Aqui, gastamos três anos para construir um BRT, que não resolverá o problema
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da população. No Chile, em um ano, construíram uma via expressa subterrânea. Isso
é engenharia, e não, o que estamos vendo. Isto aqui não é engenharia.

Convido as pessoas, sobretudo os engenheiros. Há um passivo de obras, nesta
cidade,  de  30  anos.  Não  adianta  ficarmos  nessa  conversa  fiada,  dizendo  que
deixaremos o carro em casa para entrarmos nesse BRT. Dizem que o metrô resolverá
o  problema,  mas,  senhoras  e  senhores,  4,5km de metrô  custam  caro,  pois  cada
quilômetro  custa  R$600.000.000,00.  A cidade  não  tem  dinheiro  para  isso.  Estão
presentes  representantes  da  construção,  que  sabem  que  o  monotrilho  custa
R$100.000.000,00  o  quilômetro.  Com  o  dinheiro  para  a  construção  de  4,5km  de
metrô, poderíamos construir 27km de monotrilho ou de BRT. O assunto precisa sair
do romantismo. Precisamos parar de copiar o que é feito em Bogotá e em Amsterdã.
Temos de trabalhar a nossa realidade. Planos que não servem para a nossa realidade
estão sendo copiados,  e os  engenheiros  estão aceitando,  sem questionar.  Isso é
denominado falta de autonomia. Isso é chamado de indivíduos autômatos, que só
querem saber do que é politicamente correto, mas precisamos saber o que resolve.
Não sei se teremos dinheiro, mas essa tarefa é dos políticos. Eles têm de ir atrás do
dinheiro para fazer o que tem de ser feito. Não sei onde buscá-lo. Será no Banco
Mundial?  A  presidenta  Dilma  ofereceu  R$50.000.000.000,00  para  a  mobilidade
urbana, mas esse dinheiro não resolve nem o problema de São Paulo. Somente a
cidade de Belo Horizonte precisa de mais de R$10.000.000.000,00 para se atualizar.
Não estou falando em ir à frente, mas em atualização.

Gostaria de deixar essa mensagem para reflexão, para que os engenheiros ligados
ao Crea sejam menos politicamente corretos e mais profissionais, mostrando o que
na realidade a nossa cidade precisa, que são obras e transporte coletivo decente, e
não, o que assistimos. Muito obrigado.

O presidente - A presidência agradece a participação do Sr. José Aparecido Ribeiro,
da ACMinas. Há duas perguntas dirigidas à engenheira Célia Regina Alves Rennó. A
Sra. Izabel Chiodi pergunta o seguinte: “Sobre o diagnóstico de resíduos sólidos e
drenagem,  a  palestrante  mostrou  somente  os  dados  de  água  e  esgoto.  E  o
saneamento rural  em Minas Gerais?”.  O Sr.  Paulo Galhardo pergunta o seguinte:
“Estão criando inúmeros aterros sanitários, mas não deveria ter sido feita uma coleta
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seletiva, e criados destinos adequados?”. Passaremos essas questões à avaliação da
Sra. Célia Regina Alves Rennó, presidente da Seção de Minas Gerais da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, solicitando que já encaminhe as suas
considerações finais.

A Sra. Célia Regina Alves Rennó - Izabel, companheira de saneamento há mais de
30 anos, fizemos uma rápida apresentação, priorizando os dados de água e esgoto.
Como você bem sabe,  esses dados estão disponíveis  há mais tempo,  apesar  de
termos hoje os resultados dos resíduos sólidos.

Em relação aos dados dos resíduos sólidos, estamos em muito piores condições.
Estamos mais atrasados em relação à disposição. O próprio Licínio falou sobre o
número de municípios que até hoje jogam o lixo a céu aberto. Há também a questão
do aumento do consumo, que aumentou a geração de resíduos. A nossa população
consome  muito  mais  do  que  há  anos,  o  que  faz  com  que  sejam  gerados  mais
resíduos. Precisamos dessa conscientização.

Não apresentei, mas dispomos dos dados e sabemos que há um débito. A Política
Nacional de Resíduos Sólidos trouxe alguns resumos dessa situação. Com certeza,
temos que priorizar  as  questões de resíduos sólidos também na programação do
governo e de recursos.

Quanto ao saneamento rural, ele está muito mais atrasado. A Câmara Técnica de
Resíduos Sólidos da Abes discute o saneamento rural. Temos alguns bons exemplos,
como o Sistema Integrado de Saneamento Rural - Sisar -, no Ceará; aqui, em Minas,
estamos fazendo alguma coisa, mas ainda é muito incipiente. Aliás, também teremos
que discutir  tecnologias adequadas de saneamento para essas populações. Mas a
implantação do saneamento rural é um desafio não só das pequenas comunidades.
Vamos trabalhar juntas nisso, Isabel? Soube que você vai para Itabira fazer um curso
sobre  saneamento  rural.  Acho que  podemos  juntar  esforços  nessa divulgação de
tecnologias  que  já  estão  sendo  utilizadas  em  Minas  Gerais  e  que  podem  ser
utilizadas por todo o Brasil.

Quanto aos aterros, quando foi definida a política de resíduos sólidos no Estado de
Minas Gerais, priorizou-se a implantação dos aterros, porque, quer se faça ou não a
reciclagem, eles terão sempre que existir. Concordo com todos vocês: realmente, a
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reciclagem tem que ser incentivada, e tem de haver uma divulgação do consumo
consciente. Temos que priorizar a redução de resíduos. Quanto melhor fizermos isso,
menos resíduos serão gerados e mais vão durar os aterros propostos. Acredito que
política de resíduos sólidos tem todos esses vieses tratados dentro dela e aterro é
uma única solução, um único viés, que foi priorizado para que deixassem de existir os
lixões  a  céu  aberto.  Era  uma  solução  emergencial.  Agora,  temos  que  ampliar  o
consumo consciente, reduzir os resíduos e otimizar a vida útil desses aterros que vão
sendo implantados.

Para encerrar, quero dizer que não adianta só fazer discurso. O que vimos e o que
trouxe para vocês é a necessidade da ampliação da aplicação de recursos, no Brasil,
em investimentos de infraestrutura para atender à demanda dessa população. Acho
que  a  engenharia  não  desconhece  essa  necessidade  de  recurso.  Onde  esses
problemas estão sendo solucionados, os níveis de investimento são muito maiores do
que os que temos. No ano passado, participei da Conferência das Cidades, quando o
decreto do Plansab foi assinado pela presidente. Esperávamos que os recursos para
a implantação do Plansab viessem batizados, assim como esperamos que venham
batizados os recursos para todas as políticas públicas. Esperamos que o governo não
só fale qual é a política pública, mas que a publique, faça leis para regulamentá-la e
estabeleça os recursos que serão aplicados nela. Levamos um susto ao ver no pé do
decreto  de  regulamentação  do  Plansab  que  a  implantação  desses  planos  está
condicionada  à  definição  dos  recursos  pelos  ministérios.  Quer  dizer,  temos  a  lei
obrigando, mas não sabemos se os recursos virão. O motivo da minha presença aqui
é mostrar a vocês que precisamos nos mobilizar - acho que é isso que o Crea está
propondo,  e  assinamos  em  baixo  -,  deixando  claro  que  os  recursos  para  o
saneamento  não  são  tão  grandes  assim  -  talvez  os  da  mobilidade  sejam  muito
maiores. A política pública tem uma boa constituição, tem muitos aspectos positivos.
Precisamos  nos  mobilizar  junto  aos  deputados  para  que  esses  recursos,  que  já
sabemos  necessários,  realmente  venham.  Para  isso,  precisamos  da  democracia
participativa. Então, temos que participar e fazer com que a nossa voz seja escutada.
Muito obrigada pelo convite.

O presidente - Agradecemos à Sra. Célia Regina Alves Rennó, presidente da Seção
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de  Minas  Gerais  da  Associação  Brasileira  de  Engenharia  Sanitária  e  Ambiental  -
Abes.

Passamos  às  questões  encaminhadas  ao  Licínio  Xavier,  coordenador  do
Departamento de Meio Ambiente da AMM. A primeira pergunta foi encaminhada pelo
Paulo Galhardo: “Qual a sua opinião sobre a criação de municípios sem orçamento
próprio que dependem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios?”. A
segunda pergunta  foi  encaminhada sem a identificação do seu autor,  que solicita
comentários sobre o Decreto nº 8.211 e seu art. 26: “Após 31/12/2014, será vedado o
acesso aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade
da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de
serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação
específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV do
caput”.

O Sr. Licínio Xavier - Quanto à primeira pergunta, presidente, a receita de cunho
financeiro maior advém do FPM, valor financeiro gerado pela União. Como eu disse
na apresentação, para uma população de 15 mil habitantes, o repasse mensal é de
R$600.000,00. Cinquenta por cento desse repasse são destinados ao pagamento de
funcionários  públicos  municipais.  Os  outros  50%  ficam  restritos  à  educação  e  à
saúde, como está preconizado em lei. Qualquer outra inserção de custos pode advir
de  cobranças  municipais,  como  ITBI,  IPTU,  impostos  municipais,  mas  o  valor
arrecadado é muito pequeno.

A segunda pergunta diz respeito a penalidades.  Hoje cedo me perguntaram, na
entrada do Plenário, se os municípios serão alijados do recebimento do FPM. Não.
Existem  duas  penalidades  previstas  pelo  descumprimento.  A  primeira  seria  a
impossibilidade de os municípios acessarem recursos de cunho federal diante do não
cumprimento do que foi previsto. A segunda penalidade é a inserção da figura do
prefeito, da pessoa física do prefeito - novidade no cenário político brasileiro - na lei
de  crimes  ambientais.  Uma  sanção  é  municipal,  reflete  no  município;  a  outra  é
pessoal, diz respeito à figura física do prefeito.

Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade para abordar outro assunto. Um
senhor de Barbacena - parece-me que se ausentou - falou sobre Barbacena, mas



798
____________________________________________________________________________

cometeu um erro em sua fala. Ele disse que Barbacena, por ser a terra do nosso
presidente e prefeito Antônio Andrada, tem a obrigação de resolver o problema do
saneamento brasileiro. Nunca. Creio que ele trocou as bolas. No que diz respeito ao
lixo de Barbacena, à destinação dos resíduos urbanos,  é muito prudente o que o
prefeito faz. Na impossibilidade de ter imediatamente o aterro sanitário licenciado pelo
Estado, paga caro por isso, porque manda os resíduos urbanos coletados no dia a dia
para um aterro sediado em Juiz de Fora. Paga-se caro por isso? Sim, mas é melhor
que deixar esses resíduos urbanos a céu aberto. Está cumprindo, de certa forma, um
preceito. Se não há condições de aterrar o lixo por falta  de circunstâncias outras,
como licenciamento ambiental, aterro licenciado pelo Estado, então, deverá mandá-lo
a alguém de direito.  Há um bônus em função disso:  à medida que os municípios
destinam seus resíduos sólidos para outros municípios onde existe aterro sanitário
devidamente  qualificado,  há  uma  compensação  financeira  por  meio  do  ICMS
Ecológico. O prefeito está legal.

Conhecemos uma estação de usina de compostagem, onde estivemos por duas
vezes sem o conhecimento do presidente - não foi a pedido dele, foi espontâneo. Eu
e um colega do departamento fomos lá num sábado e vislumbramos a possibilidade
imediata de colocar  em prática,  com os catadores,  um licenciamento correto para
gerar conforto para as senhoras que lá trabalham e para o município, pois é uma
questão social. Havia 10, 12 senhoras trabalhando de maneira muito desconfortável e
inadequada.

Não sei se a pessoa que disse que o caso de Unaí deveria ser exemplo para os
municípios ainda está aqui.  Tenho um assento no Copam, terceiro mandato, cinco
para  seis  anos,  e  me lembro  muito  de  Unaí.  O  prefeito  de  lá  esteve conosco  e
também o Sr. Mário, que detém a tecnologia na cidade. Essa usina não passou no
crivo ambiental da Supram Noroeste nem, posteriormente, no da Supram Central. Se
está  operando,  é  de  maneira  inadequada,  indevida,  não  tem  a  sustentação  do
certificado de operação.

Nessa fala, citou-se usina de incineração, o que, para lixo hospitalar, acho ser o
ideal. Não conheço usina de queima de lixo de resíduos urbanos em Minas Gerais.
Obrigado.
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O presidente - Agradecemos a presença e as considerações do Sr. Licínio Xavier,
coordenador  do  Departamento  de  Meio  Ambiente  da  AMM.  Com a palavra,  José
Abílio Belo Pereira, assessor da Presidência do Crea-MG, para suas considerações
finais.

O  Sr.  José  Abílio  Belo  Pereira  -  Agradeço  por  poder  trazer  à  Assembleia  a
colaboração  de  uma categoria  profissional  muito  importante,  muito  necessária  ao
processo de desenvolvimento não só de Minas, mas de todo o País.

Pelo meu conhecimento, é a primeira vez que o Crea faz um exercício tão profundo,
intenso e democrático de levantar problemas e propostas para o conjunto do Estado.
Com muita frequência, participa de grandes debates, de propostas,  mas este dos
encontros regionais é o de maior profundidade e capilaridade. Quando traz essas
propostas para Assembleia, governo federal, estadual, municípios e gestões regionais
-  regiões metropolitanas,  comitês  de bacia -,  traz o melhor  do  seu conhecimento
técnico.  Isso é feito  sob duplo enfoque: o de ter  conhecimento técnico,  que pode
contribuir profundamente para o desenvolvimento nacional, e o de ter um enfoque de
humildade, pois não quer ser um elemento monopolizador de ideias ou de disputa de
hegemonia  no  conjunto  da  sociedade.  O  Crea  tem  conhecimento  e  humildade
suficientes  para  dizer  que  estamos  disponibilizando  o  que  sabemos  a  todos,
cumprindo nossa corresponsabilidade social.  Estamos  abertos  às  discussões sem
querer ser hegemônicos no processo do desenvolvimento. Muito obrigado.

O presidente - Agradecemos ao José Abílio a presença, a participação e ao Crea,
por  estar  ainda  presente  o  presidente  Jobson.  Reconhecendo  a  importância  da
participação de engenheiros no debate, abriremos um espaço para as considerações
de Igor Braga Martins, representante do Crea-MG Júnior.

O Sr. Igor Braga Martins - Gostaria de agradecer a todos a palavra. Serei bastante
breve. Hoje o Crea-MG Júnior é um órgão que capacita e valoriza a profissão, divulga
o nosso sistema e forma lideranças. Tenho muito orgulho de trazer ao José Ribeiro a
mensagem  de  que  estamos  nos  capacitando  para  dar  as  respostas  de  que  a
sociedade precisa.

Quero me valer do passado e homenagear o engenheiro-arquiteto Reinaldo Antônio
Martins, urbanista de Belo Horizonte, que fez planejamentos louváveis da estrutura
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viária  da  cidade.  Na calada da noite,  como bem  sabemos,  várias  vezes  o  poder
público impõe a imperícia que lhe cabe à perícia da capacidade técnica, por interesse
político,  fazendo com que as  vias  sejam estreitas,  mas não como planejaram os
nossos engenheiros-arquitetos e a área tecnológica como um todo, que engloba os
geólogos, os geógrafos e os meteorologistas de nível superior e técnico. Fico feliz de
não ter vindo aqui para bater palmas. Talvez tenhamos um corpo que faz as vias
como  deveriam  ser  feitas,  mas  não  conseguimos  implementá-las  por  questões
adversas.

O presidente -  Agradecemos ao Igor  Braga Martins.  É  muito importante que os
nossos engenheiros estejam atentos, desde o início de sua carreira, à importância de
se fazer este debate e conhecer a integração da engenharia com o planejamento, as
políticas públicas. Agradecemos mais uma vez a participação do Crea-MG, que aqui
está muito bem representado.

Quero indagar aos convidados da Mesa se alguém mais gostaria de fazer alguma
consideração...

Gostaria de compartilhar com os senhores e as senhoras que agora a Assembleia
possui mais uma ferramenta para que o cidadão participe das nossas atividades e dê
a sua opinião sobre os projetos em tramitação nesta Casa. É muito importante para
nós,  deputados,  conhecer  a  opinião  da  população acerca dos projetos  que estão
tramitando. Por meio dessa nova ferramenta, todo cidadão pode acessar o portal da
Assembleia e opinar sobre os projetos em discussão. É muito fácil. A pessoa pode
opinar  sobre  o  projeto  mostrando-se  a  favor  ou  contra  e  ainda  escrever  o  seu
comentário. Pode também mostrar-se favorável ou contrário aos comentários feitos
por outros cidadãos. Para dar a sua opinião, basta acessar o portal www.almg.gov.br,
clicar em Participação e em Dê Sua Opinião. Acesse, participe, comente. Isso é muito
importante para que o seu representante conheça a sua opinião antes de os projetos
entrarem em votação nesta Casa.

Aproveitamos para convidá-los também para a reunião extraordinária da Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização, às 14 horas, no mesmo horário da reunião
ordinária no Plenário, a qual vai tratar do Projeto de Lei nº 3.038/2012, de importância
para a engenharia e a arquitetura. O projeto dispõe sobre a gestão compartilhada do
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uso do solo e abre espaço para a discussão do arranjo metropolitano, ou seja, da
agência  metropolitana,  do  conselho  deliberativo  da  região  metropolitana  e  da
assembleia  metropolitana.  Irá  definir  a  destinação  dos  espaços  considerados
estratégicos para a região metropolitana e abrir espaço de compartilhamento, o que
hoje é atribuição exclusiva dos municípios. É um projeto extremamente inovador, e
sua discussão já está sendo concluída na nossa comissão. Hoje, apresentaremos as
propostas recebidas em meses de debate  e discussão.  Certamente,  isso terá um
desdobramento muito grande, não apenas para a população da capital, mas também
para todos os municípios da região metropolitana, uma vez que passa a considerar
Belo Horizonte pelo discurso de uma grande cidade, mas também sabendo que ela
extrapola  os  limites  dos  municípios.  Essa  cidade  metropolitana  passa  a  ter  a
vinculação dos planos municipais, das leis de uso e ocupação do solo e dos planos
diretores a um planejamento metropolitano.

Concomitantemente à elaboração do macrozoneamento urbano metropolitano que
está  sendo  feito  pela  UFMG,  através  do  Cedeplar,  estamos  também  criando  o
instrumento legal que vincula os municípios ao planejamento metropolitano. Isso é
extremamente inovador; existem várias sugestões, várias questões apresentadas, e
gostaria  de  convidar  os  senhores  e senhoras a  conhecer  e  se apropriar  também
dessa discussão.

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 de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do deputado Rogério

Correia;  aprovação  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Questão  de  Ordem;
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Suspensão e Reabertura da Reunião - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs  4.810/2013, 4.923 a 4.927/2014,
5.026/2010 e 5.027 a 5.029, 5.061 a 5.063 e 5.176/2014 e dos Projetos de Lei nºs
3.984, 4.309, 4.331, 4.376, 4.378 e 4.406/2013; aprovação - Discussão e Votação de
Indicações: Requerimento do deputado Rogério Correia;  aprovação -  Votação,  em
turno  único,  da  Indicação  nº  82/2013;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  da
Indicação nº 83/2013; aprovação - Votação, em turno único, da Indicação nº 87/2014;
aprovação - Votação, em turno único, da Indicação nº 91/2014; aprovação - Votação,
em turno único, da Indicação nº 93/2014; aprovação - Discussão, em turno único, da
Indicação  nº  97/2014;  aprovação  -  Discussão,  em  turno  único,  da  Indicação  nº
98/2014; aprovação - Discussão, em turno único, da Indicação nº 99/2014; aprovação
- Discussão, em turno único, da Indicação nº 100/2014; aprovação - Discussão, em
turno único, da Indicação nº 85/2014; discurso do deputado Rogério Correia; Questão
de  Ordem;  encerramento  da  discussão  -  2ª  Fase:  Suspensão  e  Reabertura  da
Reunião - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Alencar da Silveira

Jr.  -  Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -
Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique -
Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -
Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -  Ulysses Gomes -  Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h14min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião
anterior.

O  presidente  -  Em  discussão,  a  ata.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  deputado
Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Presidente,  na  última  reunião,  cuja  ata  foi  lida,
apresentei questão de ordem que não consta nela e gostaria  que constasse.  Vou
repetir a questão de ordem que levantei, a explanação que fiz sobre o assunto. Os
professores da rede estadual encontram-se em greve. Repeti aqui diversas vezes que
eles têm uma pauta de reivindicações  sui generis.  Deputadas e deputados, a pauta
possui apenas um ponto: que o governo negocie com o sindicato. Esse é o único
ponto da pauta. Se o governo abrir negociação com o sindicato, eles interrompem a
greve. Deputadas e deputados, peço a compreensão da Assembleia Legislativa para
forçar  o governador  a entender isso e abrir  um processo de negociação.  Eles  só
querem  a  abertura  de  negociação.  O  restante  da  pauta  diz  respeito  a
descongelamento de carreira, pagamento do piso e problemas relativos à Lei nº 100.
Os professores estão desesperados, e o governo não responde o que vai fazer com
eles. O sindicato quer dialogar.  Se houver diálogo,  a greve é interrompida. Mas o
governo simplesmente não recebe o sindicato. E a greve é exatamente para que ele o
receba. Agora, de manhã, estão em manifestação na MG-010, provocando transtorno
para a população. Estão ocupando a Superintendência de Ensino em Belo Horizonte.
Outro dia tentaram interpelar a secretária Ana Lúcia Gazzola em Três Corações ou
em Três Pontas, iniciando até um princípio de tumulto. Tudo isso está ocorrendo para
que  seja  aberto  um  processo  de  negociação.  Procurei  o  líder  do  governo  para
sensibilizar o governador, mas até agora nada. Pediria ao governador Alberto Pinto
Coelho,  um  homem  de  diálogo,  nosso  colega  nesta  Casa  durante  muito  tempo,
pessoa que compreende essas questões, que dê um jeito na secretária de Educação.
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Ela se imbuiu de espírito autoritário, não conversando nem atendendo ninguém. Para
ser  sincero,  até  os  deputados  da  base  de  governo  têm  escutado  cochichos  e
reclamações de que a secretária de Educação não precisa sequer de deputado. Ela
não respeita e não responde a ninguém. Depois da saída do governador Anastasia e
da entrada do Alberto Pinto Coelho, como permaneceu no cargo, ela acha que não
precisa de ninguém. Agora ela é a senhora do governo, do mundo e dos poderes.
Tudo depende da Ana Lúcia Gazzola. E o governo e os professores ficam em greve,
porque ela não permite abrir processo de negociação. A secretária cismou que vai
substituir o sindicato por outra associação, a APPMG. O problema é que não é função
dessa associação representar os professores, muito menos aqueles que estão em
greve, em luta. Ela cismou que não recebe o Sind-UTE, pois, segundo ela, o sindicato
não defende os interesses da categoria que deveria  defender.  Imagine,  deputado
Neider Moreira, agora o governo escolhe qual sindicato, qual associação representa
os  trabalhadores.  Imagine  se  alguém  pode  governar  dessa  forma.  V.  Exa.  já  foi
prefeito. V. Exa. podia escolher o sindicato que ia representar os trabalhadores? Isso
não existe. Quem escolhe o sindicato são os trabalhadores, gostemos ou não. Já fui
líder de governo, de partido, com Patrus Ananias e Célio de Castro. Já fui vice-líder
com Itamar Franco, e já enfrentamos greve. É comum haver greve. Qual prefeito, qual
governante não enfrenta um processo de greve e de insatisfação? Mas não podemos
escolher qual sindicato representa os trabalhadores. Se o sindicato é do PSTU, o
governo não conversa com ele? Se esse sindicato é ligado, por exemplo, ao PT, ao
PSDB, só conversará com os amigos? Imaginem. Agora, a secretária está imbuída
desse  espírito.  Autoritariamente,  não deixa  o  governo conversar  com o  sindicato.
Pergunto ao governador Alberto Pinto Coelho se ele está submetido aos caprichos
dessa secretária. Deputado Pompílio Canavez, os professores da Lei nº 100 estão
completamente atordoados nas escolas. Eles não sabem o que vai acontecer com
eles.  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  a  Assembleia  Legislativa  tem
responsabilidade  sobre  isso,  pois  aprovou  a  Lei  nº  100  que  gerou  expectativa.
Depois, o Supremo a derrubou, e ninguém negocia e não fala com os professores.
Eles  não  sabem  se  o  tempo  de  trabalho  que  têm  vai  ou  não  contar  para  sua
aposentadoria.  Aqui,  na  Assembleia,  há  vários  funcionários  de  função  pública.
Imaginem  se acontecesse a  esses  funcionários  o  mesmo que aconteceu com os
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professores  da  Lei  nº  100.  De  repente,  não  saberão  se  vão  ou  não  poder  se
aposentar, e não é dada nenhuma resposta a eles, presidente. O apelo que faço é
para que Assembleia Legislativa solicite ao governador um processo de abertura de
negociação nesse caso dos professores. Repito, eles estão em manifestação, estão
em greve, e não há nenhuma resposta por parte do governo. Comunico a V. Exa. que
hoje, individualmente, farei um processo de obstrução até obter uma resposta sobre
isso. Sinceramente considero um absurdo a categoria dos professores, que daqui a
pouco será alvo dos políticos dizendo que educação é prioridade, que é o principal
ponto  de  sua  plataforma,  ficar  sem  resposta,  pois  o  governo  não  abre  sequer
negociação  com  eles.  Acho  que  Assembleia  Legislativa,  em  conjunto  conosco,
deputado André Quintão, deveria paralisar seus procedimentos até o governo abrir o
processo de negociação. Sr. presidente, infelizmente, pretendo fazer isso. Mas é a
última possibilidade que tenho  para  tentar  ajudar  nesse processo de abertura  de
negociação. Muito obrigado.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, requerimentos e
indicações.

Questão de Ordem
O deputado André Quintão - Parece-me que não há mobilização suficiente para as

votações, solicito a suspensão da reunião.
Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  50  minutos  para
entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua
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vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Resolução nºs  4.810/2013,
4.923 a 4.927/2014,  5.026/2010 e 5.027 a 5.029,  5.061 a 5.063 e 5.176/2014 (À
promulgação.)  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.984,  4.309,  4.331,  4.376,  4.378  e
4.406/2013 (À sanção.).

Discussão e Votação de Indicações
O presidente -  Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que as Indicações nºs 85, 89 e
90/2014  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.

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.  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  83/2013,  do nome da  Sra.  Fernanda
Medeiros Azevedo Machado para o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado
- FCS. 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 87/2014, do nome da Sra. Petrina Mourão
Mafra  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação  na  Câmara  de  Ensino
Fundamental. 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  91/2014,  do  nome  da  Sra.  Márcia
Nogueira  Amorim  para  compor  o Conselho Estadual  de Educação na Câmara de
Ensino Médio. 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  93/2014,  do  nome  da  Sra.  Rosane
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Marques Crespo Costa para compor o Conselho Estadual de Educação na Câmara
de Ensino Médio. 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.

Discussão,  em turno único, da Indicação nº 97/2014, do nome do Sr.  Francisco
Antônio Tavares  Júnior  para  o  cargo de presidente  da  Fundação  Ezequiel  Dias  -
Funed.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  discussão,  a
indicação.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  a
indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  98/2014,  do  nome  do  Sr.  Samir
Carvalho Moysés para o cargo de diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do
Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Idene.  A  Comissão  Especial  opina  pela
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-
se  a  discussão.  Em  votação,  a  indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a
aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Oficie-se  ao
governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 99/2014, do nome do Sr. Lister César
Nascimento  para  o  cargo  de  diretor-geral  do  Departamento  Estadual  de
Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel.  A  Comissão  Especial  opina  pela
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-
se  a  discussão.  Em  votação,  a  indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a
aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Oficie-se  ao
governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 100/2014, do nome do Sr. José Donaldo
Bittencourt Junior para o cargo de presidente da Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais  -  Jucemg.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em
discussão,  a  indicação.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em
votação,  a indicação.  As deputadas e os  deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão, em turno único, da Indicação nº 85/2014, do nome da Sra. Lina Kátia
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Mesquita de Oliveira para compor o Conselho Estadual de Educação na Câmara de
Ensino  Fundamental.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em
discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Presidente, trata-se da indicação para o Conselho de
Educação. Já tinha dito a V. Exa. que estamos em processo de greve na rede pública
estadual e não acho justo aprovarmos agora indicação a esse conselho no período
em  que  os  professores  estão  em  greve,  sem  terem  tido  atendidas  as  suas
reivindicações. Mas, mais do que isso, os professores não são sequer recebidos pelo
governo.

Como expliquei mais cedo, que o governo não tenha condições de atender a um
conjunto de reivindicações, vá lá. Mas que se negue a receber os professores em
greve,  aliás  antes  da  greve,  parece-me  inusitado.  Por  isso  coloquei  que  faria
obstrução até a abertura do processo de negociação. Infelizmente isso não ocorreu
até agora. Deputada Liza Prado, para se ter ideia, os professores de todo o Estado
estão aqui, onde haverá uma assembleia na parte da tarde. Estão há quase duas
horas ocupando a MG-010. Imaginem o inferno que deve estar o trânsito na região, a
tensão. Já chegou lá a tropa de choque. Não é possível que o governador do Estado,
ao invés de receber  as professoras, vai  mandar  a polícia bater nelas. É algo tão
inusitado, pois basta recebê-las. Não estão pedindo que paguem o piso. As pessoas
nem têm expectativa de o governo pagar o piso, pois ele está quebrado, o Aécio
quebrou Minas Gerais. O governo deveria, pelo menos, recebê-las, mas, ao invés de
dialogar, vai mandar a polícia bater nas professoras? Depois, com que cara vai dizer
na televisão que a prioridade é a educação? Todos dizem isso. Aliás, o Pimenta da
Veiga, candidato do PSDB, já disse que a prioridade dele é a educação. Quero ver se
é mesmo. As professoras estão na MG-010, e o governo vai bater nelas ao invés de
recebê-las? Aí está uma boa escolha para o governo fazer: dizer se sua prioridade é
reprimir  ou  receber  professor.  Isso  é  bastante  simples.  Elas  querem  apenas  ser
recebidas. Não entendo um governo se negar a receber um sindicato.

Deputado Almir Paraca, o caso da Lei nº 100 é um dos casos mais sarcásticos que
existe. Na época,  o senador Aécio Neves fez uma gestão temerária,  demagógica,
eleitoreira  e  enviou  a  Lei  nº  100  à  Assembleia  Legislativa,  pressionando  os
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deputados,  que  não  tiveram  outra  saída  a  não  ser  aprovar  a  efetivação  de
professores sem concurso público. Até o reino mineral sabe que só se pode efetivar
funcionários por concurso público. Aliás, aqui está cheio de desembargadores que
podiam escutar o que estou dizendo. O senador Aécio Neves elaborou a Lei nº 100. É
bom que os desembargadores escutem isso, deputado Durval Ângelo, porque esse
questionamento vai chegar até o Tribunal de Justiça.

A Lei nº 100 foi aprovada e é óbvio que o Supremo a derrubou, pois ela efetivou
funcionários  sem  concurso  público.  Todos  os  desembargadores  que  estão  aqui,
deputado  Adalclever  Lopes,  sabem  que  não  se  pode  efetivar  funcionários  sem
concurso. Mas o senador Aécio, na época, fez essa demagogia, aprovou a lei, e o
Supremo a vetou: não pode. Agora, o governo tem de acertar o tempo de serviço das
professoras,  mas não acerta,  Sr.  Presidente.  E  não diz às  professoras o  que vai
acontecer. Elas estão nas escolas, assim como outros trabalhadores da educação
que  podem  ser  demitidos  a  qualquer  momento,  de  acordo  com  a  decisão  do
Supremo, e o governo não dá resposta e não recebe o sindicato.

Vou aproveitar a presença dos desembargadores, pois também está no Tribunal de
Justiça uma ação que impetrei junto com o Bloco Minas sem Censura que questiona
um termo de ajustamento de gestão, para falar o seguinte: alô, Tribunal de Justiça,
que está conosco hoje, foi celebrado um termo de ajustamento de gestão - TAG -,
para  que  o  governo  não  precise  cumprir  a  Constituição  no  que  diz  respeito  à
aplicação de 12% dos recursos do Estado na saúde e de 25% na educação. Está na
mão do Tribunal de Justiça dizer se vale a Constituição ou o TAG. É bom que os
desembargadores que estão aqui  observem isso.  Isso é muito importante, porque
estamos para votar um projeto dos desembargadores, mas também temos de fazer
cobranças ao Poder Judiciário. Deputado Adalclever Lopes, os desembargadores vão
discutir se é constitucional ou não o termo de ajustamento de gestão, que diz que o
governo não precisa cumprir a Constituição e aplicar 12% de seus recursos na saúde
e 25% na educação. O governo só tem de cumprir isso em 2015. Em Minas Gerais, a
Constituição está bloqueada, ela só valerá em 2015. Até lá, o governo não precisa
cumpri-la.  Isso  é  um  absurdo.  Solicito  aos  desembargadores  que  julguem  isso
rapidamente para interromper esse TAG, que é um verdadeiro absurdo. Minas Gerais
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virou palco de ironia. É o único Estado em que a Constituição está suspensa por um
TAG celebrado entre o Tribunal de Contas e o governador do Estado. Solicito que o
Tribunal de Justiça agilize a votação desse TAG. Isso está trazendo prejuízos. Para
os desembargadores terem conhecimento, esse prejuízo é de R$8.000.000.000,00
para  a  educação,  de  2003 até  o  ano  passado,  e  de  R$8.000.000.000,00 para  a
saúde, de 2003 até o ano passado. Isso está acontecendo em Minas Gerais sob o
tacão do senador Aécio Neves. Já existem questionamentos sobre isso do Ministério
Público e de nós, deputados da Oposição, que estão no Tribunal de Justiça. É uma
vergonha. A Constituição mineira não está valendo, e o Tribunal  de Contas disse:
“Olha,  realmente  o  governo não está cumprindo a Constituição,  mas não precisa
cumprir. Nós fazemos um TAG, e a Constituição não vale”.

A saúde está aqui em greve, cobrando os R$8.000.000.000,00 do TAG. A educação
está em greve, também cobrando os R$8.000.000.000,00, e estão parados na MG-
10.  A Polícia  está  lá  para  bater  nas  professoras,  o  governo  não  as  recebe,  e  o
Tribunal  de  Justiça  não  julga  o  TAG  que  aqui,  em  Minas,  vale  mais  que  as
Constituições Federal e Estadual. Assistimos a essa vergonha, em Minas Gerais, que
só existe na terra do senador Aécio Neves.

Também  em  Minas  Gerais  acontecem  coisas  inusitadas.  O  Dr.  Alceu,  a  quem
chamamos carinhosamente de Dr. Aeceu, era o chefe do Ministério Público naquela
época e hoje é secretário de governo do PSDB. Imaginem. O chefe do Ministério
Público é hoje secretário do governo. Aqui os três Poderes não respeitam a tese de
Montesquieu. Os três Poderes, em Minas, respeitam a tese dos mosqueteiros: um por
todos e todos por um. Aqui, são os mosqueteiros que mandam, Montesquieu foi pras
cucuias. Não há três Poderes. Tudo é a vontade do senador. O senador não quer que
recebam as professoras; então as professoras não serão recebidas. O senador não
quer  cumprir  a  Constituição nem  destinar  25% para  a  educação,  então  faz-se  a
vontade  do  senador,  seja  no  Tribunal  de  Justiça,  no  Ministério  Público  ou  na
Assembleia Legislativa. Vamos fazer uma CPI. Não pode isso, por que o senador não
quer? O senador quer ir para o Roda Viva e dizer que a sua prioridade é a educação.
O senador vai ao Roda Viva, onde só se escuta tucano. A imprensa mineira não diz
nada, é o quarto poder, e também entrou na tese dos mosqueteiros: são quatro por
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um. Todos dizem a mesma coisa: viva o senador, o senador tem de ser eleito custe o
que custar, azar do povo mineiro, azar da democracia, azar do Tribunal de Justiça,
azar  da Assembleia Legislativa.  O que vale  são os poderes do senador  para ser
eleito, o santo senador. O homem virou santo agora, o homem reza em São João del-
Rei, e a imprensa divulga: o santo senador. Ninguém observa absolutamente mais
nada. E assim funciona Minas Gerais. E as professoras não podem ser recebidas.

Deputado André Quintão, lá estão a polícia e as professoras em frente ao governo.
O que as professoras querem? Ser recebidas. Se elas forem recebidas, elas saem da
MG-10,  e  provavelmente  a  greve  termina.  Mas  a  secretária  de  Educação,  Dra.
Gazzola, agora é onipotente e onipresente: ela pode tudo. É ela que manda e não
quer  que o Sind-UTE seja recebido,  porque brigou com o sindicato.  E o governo
submete-se a essa secretária incompetente, porque as escolas públicas estão um
caos, o ensino médio está um caos.

Inventaram um negócio chamado “arrebentando com o ensino médio”,  que está
imperando pela vontade da secretária, com o caos nas escolas. E há ainda a Lei nº
100, o não pagamento do piso, e professora não pode nem se alimentar na escola. E
deixa a MG-10 parada e enviam a polícia para lá. É mais fácil, como disse o Milton
Campos, que foi governador de Minas: traz o trem pagador ao invés de mandar a
polícia  reprimir.  Nesse  caso,  Pompílio,  nem  precisa  de  trem  pagador,  só  precisa
receber o sindicato. O governador precisa se dignar a receber o sindicato, já que a
secretária não quer fazê-lo. A secretária de Planejamento, Renata Vilhena, poderia
tomar a iniciativa de receber o sindicato já que, pelo menos, é mais atenciosa, uma
vez que a  secretária  de  Educação  a  isso  se  nega.  Eu,  se fosse  o  Alberto  Pinto
Coelho,  diria:  essa secretária  não dá,  uma secretária  que se  nega a  resolver  os
problemas da educação... Vale mais que o governador.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não há quórum, pediria a V. Exa. que

encerrasse a reunião ou a suspendesse para tentarmos chegar a um acordo, ao invés
de votar indicação para o Conselho de Educação, sendo que não se resolve nem
uma greve de professores. Solicito o encerramento, de plano, da reunião.

O presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
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2ª Fase
O presidente - Esgotado o prazo destinado à 1ª Fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 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,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já
publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2014

Às  16h33min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza
Cruz, Tiago Ulisses, Wander Borges e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado João
Vítor Xavier, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Wander
Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de convite do deputado Almir Paraca,
presidente  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  para  audiências  públicas  que
ocorrerão  neste  mês.  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
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Requerimentos nºs 7.430, 7.440 a 7.442 e 7.450/2014. 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  rejeitado  o  Requerimento  nº  9.382/2014,  do
deputado Carlos Henrique, em que solicita seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, os impactos da mineradora Anglo American e de seu mineroduto
em  Conceição  do  Mato  Dentro.  É  recebido  pela  presidência,  para  posterior
apreciação,  o Requerimento nº 9.428/2014, do deputado Rogério Correia, em que
solicita  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  plano  de
desligamento permanente de empregados da Cemig que atingirem as condições para
aposentadoria até 2016. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sávio Souza Cruz, presidente - Wander Borges - Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. FRANCISCO ANTÔNIO

TAVARES JÚNIOR PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNED, EM 14/5/2014
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Pompílio Canavez e Cássio Soares (substituindo o deputado Luiz Henrique,
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 Cássio Soares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a proceder à arguição pública do indicado, a apreciar o parecer do relator e a
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, convida o Sr. Francisco Antônio
Tavares  Júnior  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
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aprovado o parecer pela aprovação do nome do Sr. Francisco Antônio Tavares Júnior
para o cargo de presidente da Funed (relator: deputado Doutor Wilson Batista, 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 da comissão.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez - Cássio Soares.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por indicação
da  liderança  do  BTR)  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro, 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 Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se  destina  a  apreciar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  2ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.700/2013 (relator: deputado
Antônio Carlos Arantes) e 4.829/2014 (relator: deputado Rômulo Viegas). Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Tiago Ulisses, presidente - Luzia Ferreira - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2014

Às  9h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio  e Lafayette de Andrada, membros da supracitada
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comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Célio  Moreira  e  Inácio  Franco.
Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Cabo  Júlio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina  a  proceder  à  entrega  dos  votos  de  congratulações  aos  policiais  militares
lotados  no  Batalhão  Rotam,  pela  participação  em  operação  que  culminou  na
apreensão de mais de 10kg de drogas e na prisão de uma pessoa, nos termos do
Requerimento  nº  7.526/2014.  A  seguir  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: ofícios da Sra. Emília Maria Silva Ribeiro Curi, chefe de gabinete da
Presidência do Senado Federal, informando o recebimento das imagens registradas
pela  TV Assembleia  com  o  depoimento  dos  parentes  das  vítimas  dos  crimes  de
homicídio, ouvidos na 6ª reunião ordinária desta comissão, realizada em 18/3/2014; e
do  Sr.  José  Raimundo  Maciel,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Pouso  Alto,
convidando  esta  comissão  para  participar  da  reunião  de  audiência  pública  em
2/6/2014, no Salão Nobre da Câmara, para tratar de diretrizes para a implantação de
um programa de combate e repressão à criminalidade, com ênfase na questão das
fronteiras  com  os  Estados  do  Rio  de  Janeiro  e  de  São  Paulo,  e  para  discutir  o
aumento  do  efetivo  das  Polícias  Militar  e  Civil  do  Estado.  Comunica  também  o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária
de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais (2) (22/5/2014); da Sra. Maria Coeli
Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, e dos Srs.
Juarez Camilo  Carlos,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Santa  Bárbara;  Marco
Aurélio Garcia Matos, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e
Agropecuária  de  Itabira;  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da
Assessoria Institucional da PMMG (24/5/14). O presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei  Projeto de Lei  nº 4.474/2013,  no 1º  turno, do qual  designou como
relator o deputado Leonardo Moreira. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir os seguintes policiais militares lotados no Batalhão Rotam da
Polícia Militar de Minas Gerais: Ten. Cel. PM Carlos Alberto do Sacramento; 1º Ten.



816
____________________________________________________________________________

PM Wantuir Ferreira da Silva Neto; 2º Sgt. PM José Luiz de Souza; 3º Sgt. PM Rafael
Souza Pereira; 3º Sgt. PM Flávio Martins de Azevedo; Cb. PM Sérgio Coelho Alves;
Cb. PM Cláudio Catarino de Araújo; Cb. PM Inácio Henrique Fernandes Jardim; Cb.
PM Antônio Henrique Souza Ribeiro; Sd. PM Fábio César Pereira; Sd. PM Jeferson
Ferreira Garcia;  Sd.  PM Vinicius  Lazarine Ribeiro;  Sd.  PM Giacomo Aragão Maia
Costa;  Sd.  PM  Eduardo  Almeida  da  Rocha;  Sd.  PM  Leandro  Tonetti,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Cabo  Júlio,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 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  4.585/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1 (relator: deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º
turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.474/2013  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado
Leonardo Moreira). 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
7.977, 7.980 a 7.985, 7.997 a 8.006 e 8.012/2014. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.733/2013. 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 10.023/2014, dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em
que solicitam seja realizada visita ao Secretário de Estado de Defesa Social  para
discutir o aperfeiçoamento do Plantão Virtual da Polícia Civil;

nº 10.025/2014, dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em
que solicitam seja encaminhado à Prefeitura e à Guarda Municipal de Belo Horizonte
pedido de providências para que seja apurada denúncia de que indígena expositor da
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feira realizada aos domingos na Avenida Afonso Pena, conhecida como Feira Hippie,
teria  sido  alvo  de abuso  de  poder  e de violência  por  parte  da  guarda municipal,
conforme Manifestação nº  43611,  lavrada  no  Ministério  Público  Federal;  e  requer
sejam analisadas as imagens do circuito externo de câmeras do Parque Municipal, no
horário de 16h30min, tendo em vista que as imagens ajudarão no esclarecimento dos
fatos;

nº 10.026/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicitam seja realizada reunião
para discutir, em audiência pública, a segurança no Município de Andradas;

nº  10.027/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
para discutir, em audiência pública, a segurança no Município de Sarzedo, bem como
a possibilidade de elevação do pelotão da Polícia Militar à condição de companhia;

nº 10.030/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado voto de
congratulações  com os delegados lotados na Superintendência de Investigação e
Polícia Judiciária,  Dr.  Jeferson Botelho Pereira, Dr.  Rômulo Guimarães Dias e Dr.
Luciano Vidal  Ribeiro  de Oliveira,  pela criação do procedimento  virtual  de  Polícia
Judiciária, conhecido como plantão virtual na Polícia Civil de Minas Gerais;

nº  10.031/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Comando-Geral da PMMG
e à Chefia da Polícia Civil pedido de providência para a urgente implementação de
melhorias nas estruturas das delegacias para atendimento aos policiais militares e
para  a revisão do tempo excessivo  que  ficam aguardando para  a realização dos
procedimentos  de  flagrantes  e  recebimento  de  ocorrência,  conforme reivindicação
apresentada pelos policiais militares em reunião realizada no dia 23/5/2014, nesta
Casa Legislativa;

nº  10.034/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências quanto às
reivindicações apresentadas pelos policiais militares em audiência realizada no dia
23/05/2014, quais sejam: 1) tratamento rigoroso das equipes de Corregedoria, cuja
atuação deve ser voltada para desvios de conduta, e não para intervenções de rua ou
fiscalização de questões de fardamento; 2) criação de uma comissão multidisciplinar
(força-tarefa)  que  acompanhe,  administrativa  e  operacionalmente,  os  crimes
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praticados contra policiais militares; 3) equipamentos logísticos e preparação para a
Copa do Mundo; 4) definição de estratégia de preparação da tropa para enfrentar as
manifestações; 5) otimização do tempo de atendimento das ocorrências de pequena
complexidade que acabam retirando o policiamento preventivo para atendimento de
ocorrências; 6) melhoria do atendimento e filtragem das ocorrências pelo número 190;
7)  fim  da  Patrulha  Unitária  por  motivo  de  segurança  dos  policiais  militares;  8)
desburocratização e  agilização das transferências  e das permutas,  promovendo a
transparência nos processos e na fila de espera, com priorização dos critérios de
antiguidade e  problemas  de saúde;  9)  financiamento  dos  recursos  logísticos  pelo
Estado para evitar convênios com as prefeituras, os quais tornam os policiais militares
reféns dos interesses dos prefeitos; 10) aquisição de gandolas iguais as das tropas
especializadas  para  as  tropas  do  GER  e  do  Tático  Móvel,  na  cor  bege;  11)
credenciamento de fuzil; 12) melhoria dos critérios de controle do banco de horas dos
policiais;  13)  prevenção  para  evitar  declarações  perante  a  imprensa  relativas  às
situações  de  ações  policiais  que  possam  condenar  os  militares  antecipadamente
perante a sociedade e o Comando, em todos os seus níveis; 14) definição, instrução
e treinamento da Polícia Militar para a forma de atuação nas manifestações violentas;

nº 10.035/2014, da deputada Rosângela Reis e dos deputados Vanderlei Miranda e
Wander Borges, em que solicitam seja realizada visita conjunta desta comissão e da
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas à Secretaria
de Estado de Defesa Social para debater a rede de suporte social e de atenção ao
dependente químico;

nº  10.036/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  e  à  Superintendência  Regional  de  Polícia
Rodoviária Federal em Minas Gerais pedido de providências para a implantação de
um posto da Polícia Rodoviária  Federal  nas proximidades do trevo de acesso ao
Município de Pirapora;

nº  10.037/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis e militares que trabalham no
Município de Corinto pelo excelente trabalho prestado à comunidade local;

nº 10.038/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita sejam encaminhadas
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ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao Comandante-Geral da Polícia Militar
de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  13ª  Reunião  Extraordinária  desta
comissão, realizada em Corinto em 21/5/2014, cuja finalidade foi discutir a segurança
no município;

nº 10.040/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
presidência  do  Tribunal  de  Justiça pedido de  providências  para  a implantação da
nova  vara  judicial  na  Comarca de  Corinto,  tendo em vista  o  grande e  crescente
número de feitos em trâmite na comarca, que conta com vara única, em que pese já
encontrar-se  aprovada  a  criação  do  mencionado  órgão,  nos  termos  da  Lei
Complementar nº 105, de 2008;

nº 10.041/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de
providências  para  a  assunção  da  cadeia  pública  do  Município  de  Corinto  pela
Subsecretaria  de  Administração  Prisional,  com  vistas  a  desonerar  cinco  policiais
militares atualmente responsáveis pela guarda de presos;

nº 10.042/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Defensoria  Pública-Geral  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  indicação  de
defensor público para a Comarca de Corinto, com a urgência possível, em face da
demanda crescente;

nº 10.045/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social e à Chefia da Polícia
Civil  pedido  de  providências  para  a  recomposição  do  quadro  da  Polícia  Civil  em
Corinto,  com  a  indicação,  inclusive,  de  policiais  femininas,  bem  como  para
disponibilizarem,  com  a  urgência  possível,  novas  viaturas  para  a  região,
considerando-se a necessidade de melhores condições de trabalho para a Polícia
Civil;

nº 10.046/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Comando-Geral
da PMMG pedido de providências para a ampliação do efetivo da Polícia Militar em
Corinto,  com  a  indicação,  inclusive,  de  policiais  femininas,  e  para  a  garantia  do
cumprimento da jornada semanal de 40 horas para os militares, considerando-se a
crescente demanda apresentada na região;
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nº 10.049/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para que o
Batalhão  Rotam  da  Polícia  Militar  seja  homenageado  institucionalmente  com  a
Medalha Alferes Tiradentes;

nº  10.050/2014,  do  deputado  Célio  Moreira,  em  que  solicita  seja  solicitado  ao
presidente desta Casa a indicação de homenagem ao Batalhão Rotam da Polícia
Militar por meio da Medalha do Mérito Legislativo.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 maio de 2014.
João Leite, presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/5/2014
Às 13h45min, comparece na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

- de Araçuaí 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 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 Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Três Vales, vinculados
à  Federação das  Apaes-MG.  A presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da
reunião para ouvir as Sras. Rita de Cássia Silva Capdeville, vice-prefeita Municipal de
Araçuaí;  Sandra Regina Batista de Moraes, professora e diretora da SRE-Araçuaí,
representando a secretária de Estado de Educação; Ivandete de Jesus Quaresma,
diretor  regional  da  Sedese,  representando  o  secretário  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social;  Aline  Sena  Carmona,  secretária  Municipal  de
Desenvolvimento  Social  de  Araçuaí;  Maristane  Oliveira  de  Carvalho,  secretária
municipal de Educação de Araçuaí; Eunice Maria Tanure Jardim, conselheira regional
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das Apaes do Vale do Jequitinhonha e membro da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Araçuaí; Maria Helena Gomes Santos, representante dos pais
da Apae de Araçuaí; e os Srs. Armando Jardim Paixão, prefeito Municipal de Araçuaí;
vereador  André  Luiz  Jardim  de Carvalho,  representando o  presidente  da  Câmara
Municipal de Araçuaí; Walmir Rogato Gomes Ruas, defensor voluntário das Apaes de
Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência,  na
condição  de  autor  do  requerimento,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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.
Bosco, presidente - Almir Paraca.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Almir Paraca e Antônio Carlos Arantes (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 Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da
Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  estado  da  Casa  Civil  e  Relações
Institucionais,  publicado  no  Diário  do  Legislativo em 24/5/2014;  e  e-mail dos Srs.
Juarês  Gomes  Martins,  diretor  do  Instituto  São  Rafael,  e  Valdivino  Lucas,
coordenador do núcleo de produção de material  pedagógico, solicitando auxilio da
comissão para aquisição de impressoras em braille, computadores e contratação de
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um  técnico  em  informática  para  viabilizar  o  atendimento  às  necessidades  dos
deficientes visuais. A presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 341/2011,
no 1º turno, do qual designou como relatora a deputada Liza Prado, em virtude de
redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
7.991, 7.992 e 7.988/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.129/2013 e
4.966/2014.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.093/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura  Municipal  de  Ituiutaba  pedido  de  providências  para  adotar  as  medidas
necessárias para a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, conforme demanda apresentada na 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  realizada  em
21/5/2014, naquele município;

nº  10.094/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  Educação  pedido  de  informações  sobre  o  andamento  do
processo de disponibilização de professor de apoio para educação especial na Escola
Estadual Israel Pinheiro, em Ituiutaba, para a estudante Mariana Medeiros Resende,
conforme demanda apresentada na 8ª Reunião Extraordinária da comissão, realizada
em 21/5/2014, em Ituiutaba;

nº  10.095/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
disponibilizar  veículos  acessíveis  na  frota  dos  táxis  especiais  metropolitanos,
especialmente para atender aos usuários do Aeroporto Internacional Tancredo Neves
-  Confins  -,  conforme  demanda  apresentada  na  5ª  Reunião  Extraordinária  da
comissão, realizada em 15/5/2014;

nº 10.096/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em audiência pública,
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no Município de Vespasiano,  para debater:  a  criação de Estatuto da Pessoa com
Deficiência nos âmbitos do Estado e do município; a criação do Conselho Municipal
de  Defesa  das  Pessoas  com  Deficiência  e  a  criação  do  cargo  de  Diretor  de
Coordenação da Coordenadoria dos Deficientes de Vespasiano; conforme demanda
apresentada na 7ª Reunião Extraordinária da comissão, realizada em 14/5/2014, em
Brumadinho;

nº  10.097/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura Municipal de Brumadinho pedido de providências para promover cursos de
capacitação  sobre  temas  relacionados  com  a  deficiência  para  os  servidores  da
educação  que  trabalham  com  alunos  com  deficiência,  em  especial  os  monitores
escolares,  conforme  demanda  apresentada  na  7ª  Reunião  Extraordinária  da
comissão, realizada em 14/5/2014, em Brumadinho;

nº  10.098/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de informações
sobre a possível suspensão da transferência de recursos às entidades de assistência
social  que  atendem  pessoas  com  transtornos  do  espectro  do  autismo,  conforme
relato  apresentado  na  5ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  realizada  em
15/5/2014;

nº  10.099/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
tornar acessíveis os ônibus que compõem o serviço Conexão Aeroporto, conforme
demanda  apresentada  na  5ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  realizada  em
15/5/2014;

nº  10.100/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Câmara Municipal  de Brumadinho pedido de providências  para tornar  acessível  o
tablado  em  que  se  situa  a  mesa  principal  do  Plenário,  conforme  demanda
apresentada na 7ª Reunião Extraordinária da comissão, realizada em 14/5/2014, em
Brumadinho;

nº  10.101/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providência  para  disponibilizar
professores  de  apoio  nas  escolas  de  educação  especial,  conforme  demanda
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apresentada na 8ª Reunião Extraordinária da comissão, realizada em 21/5/2014, em
Ituiutaba;

nº  10.102/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para orientar as equipes
multiprofissionais  das  escolas  de  educação  especial  para  que  realizem,  além  do
diagnóstico,  o  acompanhamento  dos  alunos  com  deficiência,  conforme  demanda
apresentada na 8ª Reunião Extraordinária da comissão, realizada em 21/5/2014, em
Ituiutaba;

nº 10.103/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião, em
audiência pública, para debater os problemas e as medidas que estão sendo tomadas
sobre as pessoas com deficiência no Município de Monte Carmelo;

nº  10.104/2014, da deputada Liza Prado,  em que solicita  seja realizada visita  à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Monte Carmelo para conhecer os
problemas e as medidas que estão sendo tomadas sobre as pessoas com deficiência;

nº  10.105/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  à  Faculdade  de  Ciências  Integradas  do  Pontal  da
Universidade  Federal  de  Uberlândia  pela  execução  do  Programa  de  Extensão  e
Integração  "Igualdade  de  gênero  e  empoderamento  das  mulheres:  deficiência,
acessibilidade e inclusão social", realizado por aquela faculdade em 2013;

nº  10.106/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Obras  do  Município  de  Brumadinho  pedido  de  providências  para
realizar  fiscalização constante  nas  proximidades  da  agência  da  Caixa  Econômica
Federal,  em  vista  do  uso  indevido  das  vagas  especiais,  conforme  relatos
apresentados na 7ª Reunião Extraordinária da comissão, realizada em 14/5/2014, em
Brumadinho;

nº  10.107/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para instalação de rampa
de acesso no Fórum do Município de São Lourenço, conforme demanda apresentada
pela  Câmara  Municipal  desse  município,  ratificada  em  reunião  extraordinária  da
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 23/4/2014;

nº  10.108/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em que solicita  seja  encaminhado ao
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Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  efetivar  o
funcionamento do telefone público para deficientes auditivos instalado no Fórum do
Município de São Lourenço, conforme demanda apresentada pela Câmara Municipal
desse  município,  ratificada  em  reunião  extraordinária  da  Comissão  de  Educação,
Ciência e Tecnologia em 23/4/2014;

nº 10.109/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
reunião para conhecer e debater sobre o trabalho desenvolvido pelos professores do
Instituto São Rafael,  com a presença dos seguintes  convidados:  professor  Juarês
Gomes Martins e professor Valdivino Lucas.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/6/2014
Às  14h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por indicação da liderança do BTR) e
os  deputados  Tiago Ulisses  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  deputado  Luiz
Humberto Carneiro, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 pareceres em fase de redação final e a discutir e
votar  proposições  da  comissão.  O  presidente  suspende  a  reunião.  Reabertos  os
trabalhos com a presença da deputada Liza Prado (substituindo o deputado Antonio
Lerin, por indicação da liderança do BAM) e dos deputados Luiz Humberto Carneiro e
Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado  Gilberto  Abramo,  por  indicação  da
liderança do MSC), o presidente, deputado Luiz Humberto Carneiro, desconvoca a
reunião  da  mesma data,  às  20  horas,  e  convoca  os  membros  para  as  reuniões
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extraordinárias de 4/6/2014, às 9h30min e às 20 horas. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Tiago Ulisses - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.197/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria  do  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em tela institui  o
Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Por tratarem de temas semelhantes, nos termos do disposto no art. 173, § 2º, do
Regimento Interno da Assembleia, ao projeto foram anexadas outras 11 proposições.
São elas: o Projeto de Lei nº 3.714/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que
proíbe a entrega de animais capturados pelos centros de zoonoses, canis públicos e
congêneres a instituições e centros de pesquisa; o Projeto de Lei nº 3.715/2013, de
autoria do deputado Fred Costa, que disciplina a utilização de animais em atividades
de  ensino  e  pesquisa  no  Estado;  o  Projeto  de  Lei  nº  3.938/2013,  de  autoria  do
deputado Anselmo José Domingos, que proíbe a prática de vivissecção nas escolas
de ensino médio, técnico e superior do Estado; o Projeto de Lei nº 4.184/2014, de
autoria  do  deputado  Fred  Costa,  que  dispõe  sobre  o  transporte  intermunicipal,
rodoviário, metroviário e ferroviário de animais domésticos no Estado; o Projeto de Lei
nº 4.141/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que dispõe sobre as penalidades
pelas  práticas  de  maus-tratos  contra  animais  no  Estado;  o  Projeto  de  Lei  nº
4.169/2013, de autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, que
dispõe sobre a circulação de veículo de tração animal,  montado ou não,  em vias
públicas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências; o Projeto de Lei nº
4.657/2013, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a utilização
de animais em ensino e pesquisa no Estado e dá outras providências; o Projeto de
Lei nº 4.687/2013, de autoria do deputado Célio Moreira, que proíbe a utilização no
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Estado  de  animais  para  desenvolvimento,  experimento  e  testes  de  produtos
cosméticos e de higiene pessoal,  perfumes e seus componentes, sem prejuízo de
proibições  e  sanções  previstas  em  outros  dispositivos  legais,  e  dá  outras
providências; o Projeto de Lei nº 4.714/2013, de autoria da deputada Liza Prado, que
dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço rodoviário intermunicipal
de transporte coletivo de passageiros no Estado; o Projeto de Lei nº 4.880/2014, de
autoria do deputado João Vitor Xavier, que proíbe no Estado a utilização de animais
para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e de higiene
pessoal, perfumes e seus componentes e dá outras providências; e o Projeto de Lei
nº 4.881/2014, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, que proíbe a utilização de
animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e de
higiene  pessoal,  perfumes  e  seus  componentes,  no  Estado,  sem  prejuízo  de
proibições e sanções previstas em outros dispositivos legais municipais, estaduais ou
federais, e dá outras providências.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, em cumprimento do disposto no
art. 193, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto objetiva instituir o Código Estadual de Proteção aos Animais. Atualmente,

tramitam na Assembleia 38  projetos  de lei,  incluindo este que agora passamos a
analisar, que buscam regular temas relacionados aos animais. O número expressivo
de proposições denota a importância e a complexidade da matéria. Em nossa análise,
buscamos  contemplar  diversos  aspectos  trazidos  por  esses  projetos,  o  que  será
detalhadamente descrito ao longo deste parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise do projeto, apresentou
substitutivo “com o intuito de aprimorar a proposição e corrigir algumas falhas”. Entre
as alterações, destaca-se a inclusão de dispositivo que remete a regulamentação da
fauna aquática à Lei nº 14.181, de 2002, e a retirada de matéria de iniciativa privativa
do governador do Estado.
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Ante a necessidade de o Estado de Minas Gerais se debruçar sobre as questões
afetas aos animais, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
desta Casa se propôs a realizar um profundo debate do tema com o objetivo de
aprimorar a legislação do Estado voltada para a proteção e para o bem-estar dos
animais. Nessa perspectiva, foi realizado, entre novembro de 2013 e abril de 2014,
um debate público seguido de um ciclo de seis audiências públicas no âmbito da
comissão.

Além  das  audiências  públicas,  esta  comissão  contou  com  contribuições
encaminhadas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa -, pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e pela Secretaria de Estado de
Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad  -,  todas  em  resposta  a
pedidos de diligência.

O debate público intitulado A Legislação de Proteção dos Animais foi realizado em
26/11/2013 e deflagrou o processo de discussão sobre a proteção animal, além de
marcar a apresentação dos temas que seriam discutidos pela Assembleia no primeiro
semestre  de  2014.  Foram  programadas  sete  audiências  públicas,  das  quais  seis
foram efetivamente realizadas.

Há que  se  destacar  que  tanto  o  debate  público  quanto  as  audiências  públicas
contaram com intensa participação do poder público, da academia e da sociedade
civil, abrangendo diferentes pontos de vista sobre a questão. Esse cenário favoreceu
a exposição de ideias e pensamentos, muitas vezes divergentes, e que em muito
contribuíram  para  qualificar  o  debate  e  para  a  tarefa  de  aprimorar  a  legislação
estadual.

Passamos, agora, a fazer um breve apontamento das ideias e propostas trazidas
em cada uma dessas audiências.

A primeira  audiência  pública,  realizada  em  11/2/2014,  debateu  a  legislação  de
proteção aos animais e a autonomia normativa dos Estados. Na oportunidade,  os
convidados  e  o  público  presente  destacaram  a  falta  de  integração  dos  órgãos
públicos envolvidos na gestão da fauna, a falta de preparo das pessoas envolvidas
nesses trabalhos, a falta de recursos financeiros para a execução de uma política de
proteção  aos  animais,  a  fiscalização  precária  das  normas  já  existentes  e  a
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necessidade de elaborar, em conjunto com especialistas, leis que sejam efetivas na
proteção e garantia do bem-estar dos animais.

Em  25/2/2014,  foi  debatida  a  gestão  da  fauna,  momento  no  qual  os  órgãos
envolvidos foram chamados a apresentar a sua estrutura e os desafios enfrentados
no dia  a dia.  Novamente  foram apontadas  a  falta  de  integração entre  os  órgãos
envolvidos e a falta de estrutura, de recursos e de pessoal no poder público como
fatores  dificultadores  da  gestão  da  fauna.  Além  disso,  as  dificuldades  do
enfrentamento  ao  tráfico  de  animais  e  a  necessidade  de  se  instituir  uma política
pública voltada para os animais domésticos foram levantados pelos participantes.

Por sua vez, a terceira audiência pública, que ocorreu no dia 11/3/2014, abordou o
uso de animais no ensino e na pesquisa. Apesar da polêmica em torno do tema, a
reunião  foi  muito  esclarecedora  e  proveitosa.  Foi  sugerido  mais  incentivo  para  o
desenvolvimento  de  métodos  substitutivos  que  dispensem  o  uso  de  animais  e  a
utilização desses mesmos métodos em testes de cosméticos e de medicamentos. Por
outro lado, foi salientado que poucos laboratórios são capazes de aplicar métodos
substitutivos, fato que não aconselharia o banimento imediato de testes em animais.
Outro ponto levantado pelos participantes foi  a necessidade de informar  melhor a
sociedade, de forma que os cidadãos possam fazer escolhas mais conscientes.

A guarda responsável  e o controle  populacional  de cães e gatos foi  o  tema da
quarta  audiência,  que  se  deu  em  25/3/2014.  Entre  os  pontos  trazidos  pelos
participantes destacam-se a urgência do poder público em implementar uma política
pública de controle populacional de cães e gatos e o fim do sacrifício de animais com
esse objetivo. Além disso, foi destacada a importância de se instituir um sistema de
identificação de animais domésticos e a necessidade de se destinarem recursos para
a implementação de medidas de proteção para eles.

Em 8/4/2014,  esta  comissão abordou os aspectos relacionados  aos  animais  de
produção e  de  prestação de serviços.  Na oportunidade,  foi  demandado o  uso de
métodos de insensibilização quando do abate de animais para consumo humano, a
garantia de melhores condições de higiene e de locomoção dos animais confinados, o
fim dos espetáculos que se utilizam de animais, a consideração da importância social
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dos carroceiros e a necessidade de se garantir o bem-estar dos animais que exercem
funções de carga e de tração.

A última audiência, realizada em 22/4/2014, tratou dos animais silvestres e exóticos.
O debate se deu em torno do tráfico de animais. Foi abordada a dificuldade de obter
dados confiáveis acerca dessa atividade ilegal, a falta de fiscalização e de estrutura
do poder público para lidar com a questão e, ainda, a necessidade de se investir em
projetos de reinserção de animais silvestres na natureza. Por fim, foi questionada a
conveniência de manter animais para exposição como forma de educação ambiental.

Ressalte-se  que  em  todas  as  audiências  foi  mencionada  a  necessidade  de
intensificar  ações  de  fiscalização  de  forma  a  coibir  maus-tratos  aos  animais
domésticos e silvestres.

Como se vê, as reuniões favoreceram o encontro de ideias na busca do bem-estar
dos animais em nosso Estado e a apresentação de diversas propostas voltadas para
a  atuação  do  poder  público  na  proteção  dos  animais.  Da  análise  das  notas
taquigráficas das seis audiências públicas, observamos um total  de 109 propostas
apresentadas, aí englobadas tanto as feitas diretamente pelos participantes na forma
de  proposta,  como  aquelas  deduzidas  por  meio  de  reflexões  apresentadas  no
transcurso dessas reuniões, que, em média, duravam de quatro a cinco horas.

O número de propostas apresentadas em cada audiência pública foi o seguinte:
* - O quadro contendo o número de propostas apresentadas em cada audiência

pública foi publicado no Diário do Legislativo, de 7.6.2014.
Assim, tomando como referência os 38 projetos em tramitação nesta Casa e as

contribuições  trazidas  pelas  audiências  públicas,  apresentamos,  ao  final  deste
parecer,  um  substitutivo  ao  projeto  original,  no  qual  buscamos  instituir  a  Política
Estadual  de  Proteção  aos  Animais  -  Pepa.  Em  linhas  gerais,  passamos  agora  a
apresentar tópicos constantes da referida política.

No  que  tange  aos  animais  domésticos,  o  texto  busca  estimular  a  sua  guarda
responsável,  por  meio  da  conscientização  da  população  e  da  atribuição  de
identificação  desses  animais  por  via  de  implantação  de  dispositivo  subcutâneo
eletrônico. Esse dispositivo permite relacionar o animal ao seu responsável de forma
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a contribuir  para a localização de animais e para a responsabilização em caso de
maus-tratos e de abandono.

No caso de animais recolhidos por órgão municipal competente e não reclamados
por seus proprietários, o poder público fica autorizado a promover a esterilização e o
encaminhamento desse animal para adoção.

Consideramos de fundamental importância a manutenção de programas de controle
populacional que os beneficiem, tal  como proposto pelo Projeto de Lei nº 575, de
2011, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., de forma a garantir o bem-estar
desses animais, reduzir o número de animais na rua e, ainda, contribuir para políticas
públicas de controle de zoonoses.

Destaque-se  que  ao  Projeto  de  Lei  nº  575/2011  foram  anexadas  seis  outras
proposições, quais sejam: Projetos de Lei  nºs 261/2011, 2.085/2011, 2.086/2011 e
4.272/2013,  de autoria  do deputado Fred Costa;  Projeto de Lei  nº 2.206/2011,  do
deputado Anselmo José Domingos; e Projeto de Lei nº 2.738/2011, de autoria  do
deputado Sávio Souza Cruz. Todas as proposições citadas buscam instituir políticas
de controle populacional de cães e gatos, tal qual corroborado por este relator e pelo
público presente às audiências públicas, que também trouxe valiosas contribuições
para  a  construção do texto  normativo  que  submetemos  à  consideração e  exame
desta Casa.

Ainda com relação aos animais domésticos, o texto que apresentamos permite o
transporte desses animais no serviço de transporte rodoviário intermunicipal coletivo
de passageiros, em atenção aos Projetos de Lei nºs 4.184/2013 e 4.714/20114, de
autoria dos deputados Fred Costa e Liza Prado, respectivamente.

Com relação aos animais de prestação de serviços, os projetos que tramitam na
Assembleia abordam o trabalho exercido pelos cães vigilantes - Projeto de Lei nº
57/2011, de autoria do deputado Fred Costa - e eventos nos quais se utilizam animais
- Projeto de Lei nº 685/2011, do deputado Arlen Santiago.

Apesar de não constar de projeto de lei em tramitação, o uso de veículos de tração
animal destinado ao transporte de carga e de instrumentos agrícolas e industriais foi
amplamente debatido nas audiências realizadas pela comissão. Diante do debate,
entendemos que é necessário o Estado incentivar a substituição desses veículos por
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outros  de tração humana,  mecânica ou elétrica.  Ao mesmo tempo,  é  imperiosa a
definição de regras para a utilização de animais como força motriz de veículos de
carga, de forma a garantir o seu bem-estar.

O substitutivo que ora apresentamos busca incorporar, ainda, dispositivo do Projeto
de Lei  nº  3.960/2013,  de autoria  do deputado Fred Costa,  no  qual  se autoriza  a
doação  de  bens  semoventes  caninos  e  equinos  de  propriedade  do  Estado
considerados  inservíveis  pela  administração  pública.  Conforme  destacado  pela
Comissão de Constituição e Justiça quando da análise da matéria,  tal  proposição
positiva o entendimento de que a alienação, mediante doação, dos bens semoventes
caninos e equinos poderá ser enquadrada como interesse social a que se refere a
alínea "a" do inciso II do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da administração pública e dá outras providências.

Na seção dedicada aos animais de produção, o texto busca instituir normas para a
garantia do bem-estar desses animais, tanto nas questões relacionadas ao ambiente
no qual o animal está inserido quanto em relação ao abate para fins de consumo
humano.

Ainda de acordo com o texto,  ficam proibidas as lutas entre animais da mesma
espécie  ou  de  espécies  diferentes,  tal  qual  a  rinha  de galo.  No  que  se  refere  à
realização de rodeios, vaquejadas, provas de laço, timpene e eventos similares, o
texto  remete  ao  Poder  Executivo  a  definição  de  parâmetros  mínimos  a  serem
observados na realização de forma que se evite a utilização de instrumentos que
resultem em dor ou sofrimento dos animais.

Com  relação  aos  animais  utilizados  em  espetáculos  circenses,  foi  publicada
recentemente a Lei nº 21.159, de 2014, proibindo a apresentação e a utilização de
animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses.

O Estado de Minas Gerais não dispõe de legislação acerca de animais silvestres
nativos e exóticos, uma vez que essa era uma tarefa tradicionalmente executada há
décadas  pela  União.  Desde a  proibição  da caça até  o  registro  de  criadouros  de
animais silvestres nativos ou exóticos, passando pela fiscalização, apreensão, guarda
e acolhimento dessa fauna, vítima de tráfico ou exploração indevida, tudo isso era
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feito pelo Ibama em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Militar. Entretanto, a
partir de junho de 2013, Minas Gerais assinou um acordo de cooperação técnica com
o Ibama para o repasse ao Estado das atividades de gestão da fauna silvestre e
exótica, aí abrangidas as ações necessárias para preservação e conservação dos
recursos  faunísticos,  compreendendo,  entre  outras  atribuições,  a  concessão  de
autorizações, licenças, registros e renovações anuais de cadastros.

Na fauna silvestre, não é proposta a substituição das normas federais, até porque a
competência dos Estados, em termos de legislação concorrente, se faz, via de regra,
no sentido da suplementação das normas gerais editadas pela União em relação ao
tema.

O  texto  do  substitutivo  apresentado  a  seguir  busca  sistematizar,  complementar,
atualizar  e,  principalmente,  aproximar  seus  dispositivos  da  realidade  e  da
necessidade  da  gestão  operacional  desses  animais  recentemente  assumida  pelo
Estado.  Como exemplo,  citamos  a  regra  que determina ao  criador  autorizado de
animais  silvestres  a  obrigação  de  manutenção  de  reserva  de  dez  por  cento  da
capacidade de seu plantel para fins de acolhimento de animais com impossibilidade
de reintrodução em seu habitat natural, custeado integralmente pelo empreendedor.
Outra inovação, sugerida pela Semad, é a instituição de compensação faunística a
ser  aplicada  às  atividades  modificadoras  do  meio  ambiente  e  às  supressões  de
vegetação nativa. Ressalta-se que essa compensação não tem cunho estritamente
pecuniário. Nesse caso, o empreendedor poderá optar por adotar medidas ou ações
que  visem  à  gestão,  à  proteção  e  conservação  da  fauna  silvestre  nativa  ou  à
recuperação de áreas degradadas, onde haja relevante interesse de conservação e
preservação de animais silvestres.

Por fim, o substitutivo que ora apresentamos aborda a polêmica temática do uso de
animais no ensino e na pesquisa. Nesse ponto especificamente, avaliamos como de
fundamental importância adotar como premissa de qualquer atuação educacional e
científica com esses seres que o exercício dessas atividades esteja pautada pela
busca da progressiva redução do uso de animais em experimentos e, ainda, que o
Estado incentive a adoção de métodos substitutivos que dispensem o uso de animais
de forma a contribuir para essa redução. Como forma de contribuir para esse objetivo,
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sugerimos a criação do selo Minas sem Maus-tratos: produto não testado em animais,
tal qual preconiza o Projeto de Lei nº 4.979/2014, de autoria do deputado Fred Costa.

Outro ponto que consideramos fundamental é a proibição de utilização de animais
vivos  recolhidos  por  órgãos  de  controle  animal  e  de  zoonoses,  bem como canis
públicos e privados, para fins de atividades de ensino e de pesquisa científica.

Ainda com relação ao uso de animais no ensino e na pesquisa, e tomando por base
as  contribuições  recebidas  durante  as  audiências  públicas,  acreditamos  ser  uma
importante contribuição do Poder Legislativo na busca do bem-estar dos animais a
proibição do uso de animais em atividades de ensino e de pesquisa científica e em
atividades  laboratoriais  voltadas  para  o  desenvolvimento,  experimento  e  teste  de
ingredientes e produtos cosméticos, de produtos de higiene pessoal e de perfumes.

Por  fim,  o  substitutivo  proposto  trata  das  situações  causadoras  dos  atos  de
crueldade, abuso e maus-tratos e das infrações e das penalidades..

Cabe, aqui, agradecermos às instituições que atenderam ao chamado da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e compareceram a esta Casa para
dar  a  sua  contribuição.  São  elas:  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -, Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais  -  SES  -,  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -,  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA -, Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais - OGE -, Polícia
Militar  de  Minas  Gerais  -  PMMG -,  Corpo de Bombeiro  Militar  de Minas Gerais  -
CBMMG -, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Ibama -,
Polícia  Federal,  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  MPMG -,  Grupo
Especial de Defesa da Fauna - Gedef -, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -,
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, Ministério Público da Bahia, Ordem dos
Advogados  do  Brasil  -  Seção  Minas  Gerais  -  OAB-MG  -,  Conselho  Regional  de
Medicina Veterinária - CRMV-MG -, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -
PUC Minas -, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, Conselho Nacional de
Controle de Experimentação Animal -  Concea -, Centro Brasileiro de Validação de
Métodos  Alternativos  -  Bracvam  -,  Fundação  Ezequiel  Dias  -  Funed  -,  Conselho
Regional de Biologia da 4ª Região, Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte,
Prefeitura  Municipal  de  Itabirito,  Associação  Mineira  de  Municípios  -  AMM  -,



835
____________________________________________________________________________

Movimento  Mineiro  pelos  Direitos  Animais,  Associação  Nacional  de  Clínicos
Veterinários de Pequenos Animais de Minas Gerais - Anclivepa-MG -, Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - Sated
Minas -,  Federação de Rodeios  de  Minas Gerais,  Associação dos  Carroceiros  da
Região Norte, Pampulha e Venda Nova, Associação Mineira de Defesa do Ambiente -
Amda - e ONG Asas e Amigos da Serra.

Registramos, ainda, o agradecimento a todos que, de alguma forma, participaram
das audiências, em especial às pessoas que,  mesmo não ligadas a qualquer das
instituições citadas anteriormente, vieram até esta Casa para nos ajudar a construir
um Estado mais justo e mais responsável para com os animais.

Acreditamos, por fim, que este parecer não conclui, mas antes, abre o debate em
torno das políticas públicas de proteção aos animais no Estado de Minas Gerais. O
trabalho da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta Casa
é  abrigar  o  permanente  debate  acerca  dessas  questões,  não  se  abdicando  de
promover os ajustes que se fizerem necessários no retorno do projeto à sua análise
em 2º turno ou em qualquer outra oportunidade na qual venha a analisar a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.197/2011, em

1º turno,  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
Institui a Política Estadual de Proteção aos Animais - Pepa.

CAPÍTULO I
DIPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Proteção aos Animais - Pepa -, que
será exercida em articulação com os órgãos e entidades competentes da União e dos
municípios.

Parágrafo único - O disposto nesta lei não se aplica aos animais da fauna aquática,
cuja política está disciplinada em legislação específica.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
I  -  fauna  silvestre  os  animais  de  quaisquer  espécies,  nativas  ou  exóticas,  em
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qualquer fase do seu desenvolvimento, que vivem naturalmente fora do cativeiro;
II - fauna silvestre nativa as espécies, salvo as aquáticas, de ocorrência natural no

território estadual;
III  -  fauna silvestre exótica as  espécies,  salvo as aquáticas,  cuja ocorrência em

território estadual não seja natural, inclusive as asselvajadas;
IV  -  fauna  doméstica  as  espécies  que,  por  meio  de  processos  tradicionais  e

sistematizados de manejo ou melhoramento zootécnico, tornaram-se dependentes do
homem,  apresentando  características  biológicas  e  comportamentais  em  estreita
relação com ele;

V - parte ou produto da fauna silvestre o pedaço ou a fração de um elemento de
origem animal que não tenha sido beneficiado a ponto de alterar sua característica,
forma ou propriedade primária;

VI - subproduto da fauna silvestre o pedaço ou a fração de um elemento de origem
animal  que tenha sido beneficiado a ponto de alterar  sua característica, forma ou
propriedades primárias.

Art. 3° - A Pepa se orientará pelos seguintes princípios:
I - da preservação, conservação e proteção da biodiversidade;
II - da precaução, visando assegurar o bem-estar dos animais, a manutenção de

ecossistemas e o ciclo natural das espécies da fauna silvestre;
III  -  da  prevenção  em  relação  à  introdução,  no  Estado,  de  espécies  da  fauna

silvestre exótica ou de animais geneticamente modificados;
IV - do cumprimento da função ambiental e social dos animais, compatibilizando o

equilíbrio ambiental e o desenvolvimento sustentável;
V - da manutenção da integridade das espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de

extinção e da fauna migratória.
Art. 4° - São objetivos da Pepa:
I - garantir e estimular a guarda responsável dos animais domésticos;
II  -  estimular  a execução de políticas  de controle  populacional  de espécies  das

faunas doméstica e silvestre;
III - contribuir para a execução de políticas públicas de controle de zoonoses;
IV - garantir a proteção e a perpetuação das espécies da fauna silvestre nativa;
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V - disciplinar atividades que envolvam a criação e manutenção de espécies da
fauna silvestre em cativeiro;

VI - disciplinar a criação e o manejo de animais que impliquem riscos à saúde e à
segurança;

VII - estimular e promover a preservação, conservação e manutenção dos habitats
naturais;

VIII  -  estimular  e  promover  a  recuperação  de  áreas  degradadas,  visando  à
preservação e à conservação da fauna silvestre nativa;

IX - regular as atividades de ensino e de pesquisa científica que utilizem animais;
X - estimular programas de educação ambiental e de ecoturismo.

CAPÍTULO II
DAS FAUNAS DOMÉSTICA E SILVESTRE

Art. 5° - É vedado, quanto às faunas doméstica e silvestre:
I - introduzir no Estado espécimes que possam causar danos à saúde humana, à

agricultura, à pecuária, à fauna, à flora e aos ecossistemas;
II - promover o cruzamento entre espécies da fauna doméstica e da silvestre e entre

espécies da fauna silvestre nativa e da silvestre exótica;
III - praticar atos de crueldade, abuso ou maus-tratos;
IV -  impingir  tratamento doloroso ao animal  ou mutilá-lo,  quando existir  recurso

alternativo;
V - criar e manejar animais para a participação em lutas, brigas ou rinhas, fomentar

a  realização  dessas  atividades,  participar  delas  e  estruturar  locais  para  sua
realização.

Seção I
Da Fauna Doméstica

Art. 6° - O plano de manejo disporá acerca da introdução, criação, manutenção e do
manejo  de  espécies  da  fauna  doméstica  dentro  dos  limites  das  Unidades  de
Conservação de Proteção Integral.

Art. 7° - Fica permitido o transporte de espécies da fauna doméstica no serviço de
transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, salvo o daquelas que,
por sua espécie, seu tamanho, sua ferocidade e sua saúde, comprometa o conforto e
a segurança do veículo, de seus ocupantes e de terceiros.
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Subseção I
Da Identificação e do Controle Populacional de Cães e Gatos

Art. 8° - Aos municípios, com o apoio do Estado, compete proceder à identificação
de cães e gatos por meio de dispositivo eletrônico subcutâneo capaz de identificá-los
e relacioná-los ao seu responsável por meio de um código individual.

§ 1° - Compete ao Estado estabelecer sistema de banco de dados padronizado que
permita a identificação do responsável pelo animal.

§ 2°  -  A identificação a que se refere o  caput  é atribuição do responsável  pelo
animal, nos termos definidos em regulamento.

§ 3° - Os criadores de cães e gatos com finalidade comercial, bem como pessoas
físicas ou jurídicas que comercializam esses animais, providenciarão a identificação
do animal antes da venda.

Art. 9° - No caso de o cão ou o gato ser recolhido pelo órgão municipal competente
e  encaminhado  para  canil  público  ou  estabelecimento  oficial  congênere,  o
responsável pelo animal será contatado, caso seja possível identificá-lo, e terá dez
dias úteis para resgatá-lo, observado o disposto no art. 10.

§  1º  -  O  animal  recolhido  nos  termos  do  caput  e  não  resgatado  pelo  seu
responsável, desde que em boa condição de saúde, será esterilizado, disponibilizado
para adoção e, depois de adotado, devidamente identificado.

§ 2º - O animal que tenha, comprovadamente, sofrido atos de crueldade, abuso ou
maus-tratos e que tenha sido recolhido nos termos do  caput  não será devolvido ao
seu responsável, devendo ser esterilizado e disponibilizado para adoção.

§ 3° - Fica permitida no Estado a adoção especial de cães da raça pit bull, desde
que adestrados para o convívio social e previamente esterilizados.

Art. 10 - O cão ou gato comunitário recolhido nos termos do art. 9° será esterilizado
e devolvido à comunidade de origem pelo órgão competente.

Parágrafo único - Entende-se por cão ou gato comunitário aquele que, apesar de
não  ter  proprietário  definido  e  único,  estabelece  com  a  comunidade  onde  vive
vínculos de dependência e manutenção.

Art. 11 - Cabe ao município manter programa de controle populacional de cães e
gatos, por meio de esterilização, bem como realizar campanhas educativas para a
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conscientização pública  acerca  da  relevância  do  controle  populacional  de  cães  e
gatos e da guarda responsável desses animais.

§  1°  -  Para  a  consecução  dos  objetivos  previstos  no  caput deste  artigo,  são
admitidos associação ou convênio entre município, Estado e entidades organizadas
da sociedade civil e instituições de ensino.

§ 2° - A esterilização de cães e gatos deverá ser autorizada pelo responsável pelo
animal.

§ 3° - Não sendo possível identificar ou não havendo responsável pelo animal, a
autorização para esterilização será expedida pela autoridade municipal responsável
pelo controle populacional de cães e gatos, observado o disposto no art. 10.

Art. 12 - No procedimento de esterilização de cães e gatos, serão utilizados meios e
técnicas  que  causem  o  menor  sofrimento  aos  animais,  de  maneira  ética,  com
insensibilização,  de  modo  que  não  exponha  o  animal  a  estresse  e  a  atos  de
crueldade,  abuso  ou  maus-tratos,  nos  termos  das  normas  e  resoluções  dos
Conselhos Federal e Estadual de Medicina Veterinária.

§  1°  -  Serão  ministrados  pelo  órgão  competente  os  cuidados  posteriores  à
esterilização até que o animal esteja em condição de ser entregue ao responsável,
devolvido à comunidade ou adotado.

§ 2° - Quando da realização da esterilização, compete ao profissional responsável
pela esterilização incluir tal informação no cadastro eletrônico do animal, conforme
definido em regulamento.

Art. 13 - Fica vedado, no âmbito do Estado, o sacrifício de cães e gatos para fins de
controle de população.

Subseção II
Dos Animais na Prestação de Serviços

Art.  14  -  O  Estado  incentivará  a  substituição  de  veículos  de  tração  animal
destinados  ao  transporte  de  carga  e  de  instrumentos  agrícolas  e  industriais  por
veículos de tração ou propulsão humana, mecânica ou elétrica.

Art. 15 - Somente é permitida a tração animal de veículo ou instrumentos agrícolas
e industriais por bovinos, bubalinos e equídeos.
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Parágrafo  único  -  No  caso  dos  equídeos  a  que  se  refere  o  caput,  somente  é
permitido o uso de equinos, muares e asininos.

Art. 16 - Compete ao órgão responsável pelo licenciamento dos veículos de tração
animal fazer constar, na licença e no veículo, a tara e a carga útil do veículo e fixar a
carga  máxima a  ser  suportada por  animal,  considerando o  peso e  a  espécie  do
veículo, o estado das vias públicas e a topografia do município.

Art.  17  -  É  vedado,  em  relação  aos  animais  utilizados  em  veículo  de  tração
destinado ao transporte de carga e de instrumentos agrícolas e industriais:

I - atrelar animais de diferentes espécies no mesmo veículo;
II - utilizar animal cego, fraco, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado;
III - castigar o animal;
IV - fazer o animal trabalhar por mais de oito horas, incluindo o deslocamento para

o trabalho;
V - fazer o animal trabalhar por mais de quatro horas sem respeitar intervalos para

descanso, alimentação e dessedentação;
VI  -  fazer  o  animal  andar  por  mais  de  10km  (dez  quilômetros)  sem  lhe  dar

descanso;
VII - utilizar animal que esteja em período de gestação ou em fase de aleitamento;
VIII - prender animal atrás do veículo ou atá-lo à cauda de outro animal;
IX - atrelar animais sem acessórios indispensáveis à garantia de seu bem-estar.
Parágrafo único - No momento de descanso, o animal de prestação de serviço será

desatrelado do veículo e  mantido em local  plano  e  protegido  das  intempéries  da
natureza.

Art. 18 - Os caninos e equinos de propriedade do Estado considerados inservíveis
pela administração pública poderão ser disponibilizados para adoção, observada a
legislação pertinente.

Art.  19  -  O serviço  de  cães  de  vigilância e  guarda será  prestado por  empresa
devidamente registrada nos órgãos competentes, a qual utilizará cães identificados e
devidamente vacinados e vermifugados.

§  1°  -  O transporte  dos  cães  de  vigilância  e  guarda  é  de  responsabilidade da
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empresa  a  que  se  refere  o  caput  e  será  realizado  em  veículo  que  garanta  a
segurança, o bem-estar e a integridade física do animal.

§ 2° - O local destinado a abrigo de cães pela empresa a que se refere o caput terá
células individualizadas, com no mínimo 4m² (quatro metros quadrados) e com teto,
solário e bebedouro.

§ 3º - A limpeza das células a que se refere o § 2° será realizada diariamente com
bactericidas e sem a presença do animal.

Seção II
Da Fauna Silvestre

Art. 20 - É vedado, quanto à fauna silvestre:
I - caçar, ressalvado o abate do animal para saciar a fome do agente ou de sua

família, em estado de necessidade;
II - matar, perseguir, apanhar, capturar ou coletar espécimes da fauna silvestre sem

autorização, permissão ou licença do órgão ambiental competente ou em desacordo
com a obtida;

III - ferir ou mutilar espécimes da fauna silvestre;
IV - manter em cativeiro, guarda ou depósito, criar,  possuir, expor, comercializar,

doar,  adquirir  ou receber,  utilizar para quaisquer fins ou transportar  espécimes da
fauna silvestre ou provenientes de criadouros sem autorização, permissão ou licença
do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida;

V  -  apanhar,  coletar,  capturar,  guardar,  transportar,  utilizar,  expor,  beneficiar,
industrializar, comercializar, exportar, importar, doar, receber ou adquirir produtos ou
subprodutos de espécimes da fauna sem autorização, permissão ou licença do órgão
ambiental competente ou em desacordo com a obtida;

VI - manter animais controlados sem anilhas ou sistemas de marcação, com estes
adulterados ou utilizados indevidamente sem autorização, permissão ou licença do
órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida;

VII - comercializar, expor à venda, fabricar, ceder, portar, guardar e utilizar produtos
e  objetos  que,  definidos  como  de  uso  proibido  pelo  poder  público,  possam  ser
utilizados  para  a  caça,  perseguição,  captura,  coleta,  destruição  ou  apanha  de
animais;
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VIII  -  abater animais silvestres, quando considerados nocivos à agricultura ou à
saúde  pública,  desde  que  assim  caracterizados  pelo  órgão  competente,  sem
autorização, permissão ou licença do órgão ambiental competente ou em desacordo
com a obtida;

IX  -  introduzir  ou  soltar  espécimes  de  animais  da  fauna  silvestre,  sem  ou  em
desacordo com autorização, permissão ou licença do órgão ambiental competente,
concedida em face de prévio parecer técnico oficial;

X - reproduzir e comercializar animais híbridos silvestres;
XI - levar espécies da fauna silvestre para local onde, dentro do Estado, elas sejam

consideradas exóticas.
Art. 21 - Ficam obrigadas à obtenção de autorização ou licença e à efetivação de

registro e cadastro, bem como à renovação anual do cadastro, as pessoas físicas ou
jurídicas cujas  atividades ou empreendimentos envolvam o  uso de espécimes  da
fauna silvestre nativa e exótica.

§  1°  -  O  órgão  ambiental  competente  disponibilizará  e  manterá  sistema
informatizado de acesso ao registro e ao cadastro de que trata o caput por meio da
internet.

§ 2° - O registro, a renovação anual do cadastro e a autorização ou licença de que
trata este artigo estão sujeitos a cobrança nos termos definidos em regulamento.

§ 3° - O manejo da fauna silvestre pelas pessoas físicas ou jurídicas de que trata o
caput  deverá cumprir sua função socioambiental por meio da reserva de 10% (dez
por  cento)  da  capacidade  de  seu  plantel  para  manutenção  e  guarda,  às  suas
expensas,  dos  animais  silvestres  nativos  e  exóticos  que  não  puderem  ser
reintroduzidos em seu habitat natural, ressalvados os abatedouros, os frigoríficos e os
criadores amadoristas de passeriformes.

Subseção I
Da Fauna Silvestre Nativa

Art. 22 - É vedado, quanto à fauna silvestre nativa:
I - transportar, dentro do território do Estado, animais ou suas partes, produtos e

subprodutos, sem autorização, permissão ou licença do órgão ambiental competente
ou em desacordo com a obtida;
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II - utilizar armadilhas que maltratem o animal e as constituídas de armas de fogo,
bem  como  visgo,  atiradeira,  funda,  bodoque,  veneno,  substância  tóxica,  fogo  e
artefatos que utilizem substâncias explosivas.

Art.  23 -  Ficam condicionados à obtenção de licença ou autorização pelo órgão
ambiental  competente  as  atividades e  os  empreendimentos  que causem dano ou
risco de dano, direto ou indireto, à fauna silvestre nativa.

Subseção II
Da Fauna Silvestre Exótica

Art. 24 - É vedado, quanto à fauna silvestre exótica:
I - criar, manter ou manejar espécies em cativeiro sem autorização, permissão ou

licença do órgão ambiental competente;
II - reproduzir espécies da fauna silvestre exótica, salvo para criadouros amadores

de passeriformes e criadouros comerciais, conforme regulamento;
III -  criar, manter e manejar espécies da fauna silvestre exótica em Unidades de

Conservação de Proteção Integral.
Art. 25 - A espécie da fauna silvestre exótica declarada como invasora pelo órgão

ambiental competente ficará sujeita ao controle estabelecido em norma específica.
CAPÍTULO III

DOS ANIMAIS EM ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, DIVERSÃO, CULTURA E
ENTRETENIMENTO

Seção I
Dos Animais nas Atividades de Produção

Art. 26 - A criação de animais para atividade agropecuária obedecerá a normas,
métodos e padrões técnicos estabelecidos pelo poder público, na forma estabelecida
na regulamentação desta lei.

§ 1° - Para os fins do disposto no caput, fica proibida a manutenção de animais em
local desprovido de asseio ou que lhes impeça a movimentação ou o descanso ou os
prive de ar e luminosidade, nos termos de regulamento.

§ 2° - A regulamentação desta lei definirá prazo para adequação dos produtores ao
disposto no caput.

Art.  27 -  O abate de animais para consumo humano obedecerá ao disposto no
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Decreto Federal nº 30.691, de 29 de março de 1952, nas demais disposições federais
e nas normas complementares estabelecidas na regulamentação desta lei.

Art. 28 - Os matadouros, os matadouros-frigoríficos e os abatedouros utilizar-se-ão
de  métodos  científicos  de  insensibilização,  aplicados,  antes  da  sangria,  por
instrumentos de percussão mecânica, por processamento químico ou por outra forma
que evite a crueldade, a dor ou a agonia, a qualquer espécie de animal destinada ao
consumo.

§ 1º - É vedado o uso de marreta e de picada de bulbo.
§ 2º - Durante o trajeto entre o desembarque e o local destinado à insensibilização,

é vedada a prática de atos de crueldade, abuso ou maus-tratos.
Seção II

Dos Animais nas Atividades de Diversão, Cultura e Entretenimento
Art. 29 - Ficam proibidas, no território do Estado, a apresentação e a utilização de

animais domésticos silvestres, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses.
Parágrafo único - A destinação e a guarda dos animais a que se refere o  caput

deste artigo serão definidas em regulamento.
Art.  30  -  A realização  de  rodeio,  vaquejada,  prova  de  laço,  timpene  e  eventos

similares regular-se-á pela Lei Federal nº 10.519, de 17 de julho de 2002, pela Lei nº
13.605, de 28 de junho de 2000, e pelo disposto nesta lei.

Art. 31 - O Poder Executivo definirá parâmetros mínimos a serem observados para
a realização dos eventos a que se refere o art. 30, a fim de evitar a utilização de
instrumentos que resultem em dor ou sofrimento para os animais.

CAPÍTULO IV
DO USO DE ANIMAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA CIENTÍFICA
Art.  32  -  O  uso  de  animais  em  atividades  de  ensino  e  de  pesquisa  científica

obedecerá  à  Lei  Federal  nº  11.794,  de  8  de  outubro  de  2008,  e  às  normas
estabelecidas nesta lei.

Parágrafo  único  -  São  consideradas  atividades  de  pesquisa  científica  as
relacionadas  com  ciência  básica,  ciência  aplicada,  desenvolvimento  tecnológico  e
produção  e  controle  da  qualidade  de  drogas,  medicamentos,  alimentos,  produtos
imunobiológicos e instrumentos testados em animais.
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Art. 33 - O exercício das atividades de ensino e de pesquisa científica pautar-se-á
pela busca da redução do uso de animais em experimentos.

Art.  34  -  É  vedado  o  uso  de  animais  em  atividades  de  ensino  e  de  pesquisa
científica quando existir método alternativo.

Art.  35  -  O  Estado  incentivará,  por  meio  de  tratamento  fiscal  diferenciado  ou
concessão de financiamento a linhas de pesquisa, o desenvolvimento e a validação
de métodos alternativos ao uso de animais em atividades de ensino e de pesquisa
científica.

Art.  36 -  Fica proibida a utilização de animais vivos em atividades educacionais
desenvolvidas em estabelecimentos de ensino superior e de educação profissional
técnica de nível médio das áreas de conhecimento de ciências da saúde, agrárias e
biológicas, ressalvadas as seguintes atividades:

I - estudos observacionais em campo;
II - estudos para fins de diagnóstico e terapia de pacientes reais;
III - aulas de semiologia;
IV  -  uso  de  material  biológico  obtido  de  maneira  não  invasiva  ou  oriundo  de

procedimentos necessários e que não tenham como objetivo a morte do animal.
§ 1° - Será estabelecido em regulamento prazo para que as instituições de ensino a

que se refere o caput se adaptem ao disposto neste artigo.
§ 2° - Para os fins do disposto no caput deste artigo, entende-se por:
I  -  estudo  observacional  em  campo  aquele  realizado  sem  ocorrência  de

manipulação do animal nem intervenção em sua biologia;
II  -  diagnose  a  anamnese,  os  exames  clínicos  e  os  exames  subsidiários  que

auxiliam no diagnóstico do animal;
III  -  terapia as ações clínicas e cirúrgicas que tenham por  objetivo a cura ou a

melhora da qualidade de vida do animal;
IV - semiologia o estudo e a interpretação de sinais que auxiliam no diagnóstico

clínico;
V - paciente real o animal padecendo naturalmente de doença não propositalmente

induzida  ou  adquirida  de  forma  acidental  e  que  necessite  de  intervenção  de
profissional habilitado para recuperação de sua saúde.
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Art. 37 - No exercício das atividades de ensino e de pesquisa científica, garantir-se-
á o bem-estar do animal, sendo vedados os seguintes procedimentos:

I - a realização de experimentação em animais na qual o sacrifício a que eles sejam
submetidos for injustificável diante do benefício pretendido com o experimento;

II - a realização de experimentação em animais que possa causar dor ou angústia
sem o uso de anestesia;

III  -  o  uso  de  bloqueadores  neuromusculares  ou  relaxantes  musculares  em
substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas;

IV - a reutilização de animal, depois de alcançado o objetivo principal do projeto, em
outro  experimento  ou  a  realização  de experimentação  prolongada  com  o  mesmo
animal;

V - a utilização de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção;
VI - a utilização de fêmeas em estado de gestação quando o objeto do experimento

não estiver vinculado a essa condição.
Art.  38 -  Fica proibida a utilização de animais  vivos recolhidos pelos  órgãos de

controle  animal  ou  de  controle  de  zoonoses  ou  por  canis  públicos  ou  privados,
terceirizados ou não, para fins de atividades de ensino e de pesquisa científica.

Art.  39  -  Fica  proibida  a  utilização  de  animais  em  atividades  de  ensino  e  de
pesquisa  científica  e  em  testes  laboratoriais  voltados  para  o  desenvolvimento,
experimento e teste de ingredientes e produtos cosméticos, de produtos de higiene
pessoal e de perfumes.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  do  disposto  no  caput,  consideram-se  produtos
cosméticos  ou  de  higiene  pessoal  e  perfumes  as  preparações  constituídas  por
substâncias naturais ou sintéticas para uso externo no corpo humano com o objetivo
precípuo de limpá-lo, perfumá-lo, alterar sua aparência ou odor, protegê-lo ou mantê-
lo em bom estado.

Art. 40 - É proibida a vivissecção:
I - em experimentos sem autorização do órgão competente;
II - quando os resultados puderem ser obtidos por métodos substitutivos;
III - sem o emprego de anestesia;
IV - em biotérios e centros de pesquisas sem registro nos órgãos competentes e em
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experiências e demonstrações sem autorização dos órgãos competentes;
V - em estabelecimentos de ensino fundamental e médio;
VI - sem a supervisão de profissional devidamente habilitado;
VII - em animais que não tenham permanecido por mais de quinze dias em biotérios

registrados.
§ 1° - Considera-se vivissecção o ato de dissecar um animal vivo, com o propósito

de realizar estudos de natureza anátomo-fisiológica com motivação didático-científica.
§ 2° - As instituições e os locais autorizados para a prática de vivissecção ficam

obrigados a manter registros de todas as práticas realizadas, além das anotações e
registros em prontuários individuais de cada animal destinado a demonstração ou
experimentação, assinados por profissional habilitado.

Art. 41 - Fica instituído o selo Minas sem Maus-Tratos: Produto não Testado em
Animais a ser conferido a empresas e instituições estaduais ou situadas no Estado
que se destacarem pela não utilização de animais em experimentos científicos.

Parágrafo  único  -  Os  critérios  relativos  à  concessão  prevista  no  caput  serão
estabelecidos em regulamento.

Art. 42 - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei Delegada nº 166, 25 de janeiro de
2007, o seguinte inciso XVI:

“Art. 3º - (…)
XVI  -  propor  medidas  para  incentivar  a  introdução  de  métodos  substitutivos  à

utilização de animais em atividades de ensino e de pesquisa científica.”.
CAPÍTULO V

DOS ATOS DE CRUELDADE, ABUSO E MAUS-TRATOS
Art. 43 - Consideram-se atos de crueldade, abuso e maus-tratos ação ou omissão

que acarretem dano ao animal, que coloquem em risco sua vida, sua saúde e seu
bem-estar e que provoquem sofrimento físico ou a sua morte, entre os quais:

I - ferir ou mutilar voluntariamente qualquer órgão ou tecido do animal;
II - abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de

prover-lhe de cuidado médico-veterinário necessário;
III - não realizar prática de insensibilização a animal cujo abate seja necessário para

consumo, bem como não lhe dar morte rápida e livre de sofrimento prolongado;
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IV - praticar eutanásia em animal sem a prescrição, a supervisão e a execução por
profissional habilitado;

V - manter animais em lugares comprovadamente anti-higiênicos e insalubres ou
que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou que os privem de ar
ou luz;

VI - transportar animais em aglomeração sem observar as proporções e apartações
adequadas  à  espécie,  resultando  em  pisoteio,  sobreposição  ou  exposição  de
membros e lesão ou trauma aos indivíduos,  em desacordo com norma específica
expedida pelo órgão competente;

VII - conter ou manter animais em recintos fixos em número tal que não lhes seja
possível mover-se espontaneamente, impedindo o acesso a água e alimento;

VIII - manter animal próximo de outro que o aterrorize ou moleste;
IX - abandonar, por culpa ou dolo, animal sob sua responsabilidade.
Parágrafo  único  -  Excluem-se  das  ações  ou  omissões  previstas  neste  artigo  a

esterilização e as intervenções cirúrgicas praticadas em beneficio exclusivo do animal
e  as  exigidas  para  defesa  do  homem,  com  a  devida  adoção  de  práticas  de
insensibilização.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 44 - As infrações ao disposto nesta lei serão classificadas em leves, graves e
gravíssimas e estarão sujeitas a penalidades.

§  1º  -  Para  imposição  e  gradação  de  penalidade  ao  infrator,  pessoa  física  ou
jurídica, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências
para a saúde pública, para os animais e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação estadual de
proteção ao meio ambiente e aos animais;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa;
IV - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos

causados aos animais e ao meio ambiente;
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V  -  a  colaboração  do  infrator  com  o  poder  público  na  solução  dos  problemas
advindos de sua conduta.

§ 2º - O regulamento desta lei detalhará:
I - o procedimento de fiscalização;
II  -  o procedimento administrativo,  as hipóteses e os critérios para aplicação de

penalidades;
III - a tipificação e a classificação das infrações ao disposto nesta lei;
IV - a destinação dos bens e animais apreendidos;
V  -  a  competência  e  o  procedimento  para  elaboração  de  normas  técnicas

complementares.
§ 3° -  A aplicação dos métodos e técnicas citados nos arts.  20 e 22  desta lei,

quando forem utilizados à noite, em domingos e feriados, no interior de veículos ou
embarcações de qualquer espécie e em unidades de conservação, exceto em casos
autorizados pelo órgão ambiental competente, será considerada agravante, quando
da definição dos critérios para aplicação de penalidades, entre outros definidos em
regulamento.

Art. 45 - Em caso de infração ao disposto nesta lei, não sendo verificado dano aos
animais e ao meio ambiente, será cabível notificação para regularização da situação,
desde que o infrator seja:

I - entidade sem fins lucrativos;
II - microempresa ou empresa de pequeno porte;
III - microempreendedor individual;
IV - agricultor familiar;
V - proprietário ou possuidor de imóvel rural de até quatro módulos fiscais;
VI - pessoa física de baixo poder aquisitivo e baixo grau de instrução.
Parágrafo único - O não atendimento à notificação sujeita o infrator a autuação, nos

termos de regulamento.
Art. 46 - As ações e omissões contrárias às disposições desta lei sujeitam o infrator

às seguintes penalidades, sem prejuízo, no que couber, da reparação do dano aos
animais e ao meio ambiente:

I - advertência;
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II - multa simples;
III - multa diária;
IV  -  apreensão  de  produtos  e  subprodutos  da  fauna  silvestre  nativa  e  exótica,

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados
na infração;

V - destruição ou inutilização do produto e subproduto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total das atividades;
X - penas restritivas de direitos, sendo:
a) suspensão de registro, cadastro, permissão, licença ou autorização;
b) cancelamento de registro, cadastro, permissão, licença ou autorização;
c)  suspensão  de  entrega  ou  utilização  de  documentos  de  controle  ou  registro

expedidos pelo órgão competente;
d) perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
e)  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito;
f) proibição de contratar com a administração pública, pelo período de até três anos.
§ 1º - A advertência será aplicada quando forem praticadas infrações classificadas

como leves.
§ 2° - A multa simples será aplicada sempre que o infrator:
I - reincidir em infração classificada como leve;
II - praticar infração grave ou gravíssima;
III - obstar ou dificultar ação fiscalizadora.
§  3º  -  A multa  diária  será  aplicada  sempre  que  o  cometimento  da  infração  se

prolongar no tempo e será computada até que o infrator demonstre a regularização
da situação à autoridade competente.

§ 4º - As multas simples e diária serão calculadas por unidade, quilo, volume ou
outra medida pertinente, de acordo com a natureza da infração cometida, na forma de
regulamento.
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§ 5º - O valor das multas simples e diária será fixado em regulamento, sendo de, no
mínimo,  R$50,00  (cinquenta  reais)  e,  no  máximo,  R$50.000.000,00  (cinquenta
milhões de reais), e corrigido anualmente, com base na variação da Unidade Fiscal
do Estado de Minas Gerais - Ufemg.

§  6º  -  Até  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  multa  simples  poderão  ser
convertidos, mediante assinatura de termo de compromisso com o órgão competente,
em  medidas  de  controle  que  poderão  incluir  ação  de  preservação,  melhoria  e
recuperação  da  qualidade  do  meio  ambiente,  bem  como  ação  de  proteção  aos
animais, a serem realizadas no território do Estado, sem prejuízo da reparação dos
danos ao meio ambiente e aos animais diretamente causados pela atividade.

§ 7º - Comprovada a apresentação de documento de recolhimento de multa com
falsa autenticação, a multa devida terá seu valor duplicado, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis.

§ 8º - Em caso de reincidência em infração punida com multa, a pena será aplicada
em  dobro  e,  a  partir  da  segunda  reincidência  na  mesma  infração,  a  critério  da
autoridade competente, poderá ser aplicada a pena de suspensão parcial ou total das
atividades.

§ 9º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão
aplicadas, cumulativamente, as penalidades a elas cominadas.

§  10  -  Ao infrator  que  estiver  exercendo  atividade  em  desconformidade  com  o
disposto  nesta  lei,  além  das  demais  penalidades  cabíveis,  poderá  ser  aplicada a
penalidade de suspensão de atividades, a qual prevalecerá até que o infrator obtenha
o registro, cadastro, autorização, permissão ou licença devida ou, ainda, firme termo
de ajustamento de conduta com o órgão competente, com as condições e os prazos
para funcionamento da atividade ou empreendimento, até sua regularização perante
esse órgão.

§ 11 - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência desta lei poderão
ser parcelados, corrigidos monetariamente, com vencimento antecipado das parcelas
vincendas em caso de inadimplência, nos termos de regulamento.

Art. 47 - O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente
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se  caracterizou  a  infração,  não  alcançando  obra  ou  atividade  realizada  em  local
diverso daquele em que se deu a infração.

Art. 48 - Verificada a infração, os instrumentos, equipamentos e veículos utilizados
pelo  infrator  e  os  produtos  e  subprodutos  da  infração  serão  apreendidos  pela
autoridade competente e lavrados os respectivos autos.

§  1°  -  Os  instrumentos,  equipamentos  e  veículos,  bem  como  os  produtos  e
subprodutos da fauna silvestre nativa e exótica apreendidos na forma do caput serão
avaliados  e,  a  critério  da  autoridade  competente,  alienados  em  hasta  pública,
destruídos,  inutilizados  ou  doados  aos  órgãos  e  entidades  públicas  ambientais,
científicos, culturais, educacionais, hospitalares, penais, policiais e outras entidades
com fins beneficentes.

§ 2° - Somente poderá participar da hasta pública prevista no §1° a pessoa física ou
jurídica que comprovar não ter praticado infração ao meio ambiente e aos animais
nos três anos anteriores à hasta pública e que estiver regularmente licenciada para as
atividades que desempenhe.

Art. 49 - As penalidades previstas no art. 45 incidem sobre os autores, sejam eles
diretos, representantes legais ou contratuais, ou sobre quem concorra para a prática
da infração ou para obter vantagem dela.

Parágrafo único - Se a infração for praticada com a participação direta ou indireta
de técnico  responsável,  será motivo  de  representação para  abertura  de  processo
disciplinar pelo órgão de classe, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 50 - A fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, no seu regulamento e
nas demais normas pertinentes será exercida pelos órgãos competentes, aos quais
incumbe:

I - efetuar vistorias e elaborar o respectivo relatório;
II - verificar a ocorrência de infração à legislação pertinente;
III  -  lavrar  notificações  e  autos  de  fiscalização  e  de  infração,  aplicando  as

penalidades cabíveis.
§ 1° - Poderão ser delegadas à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -, mediante

convênio a ser firmado com o órgão competente, as competências previstas neste
artigo.
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§  2º  -  Os  servidores  dos  órgãos  competentes  e  da  PMMG,  no  exercício  das
atividades de fiscalização do cumprimento desta lei, lavrarão notificações, autos de
fiscalização,  infração  e  demais  documentos  pertinentes,  em  formulário  próprio,  e
encaminharão  os  respectivos  processos  ao  órgão  ou  entidade  responsável  pela
autuação.

Art. 51 - O infrator autuado tem o prazo de vinte dias contados da notificação da
autuação  para  apresentar  defesa  dirigida  ao  órgão  responsável  pela  autuação,
facultada a juntada dos documentos que julgar convenientes.

Parágrafo único - Da decisão do processo administrativo, caberá recurso, no prazo
de  trinta  dias,  independentemente  de  depósito  ou  caução,  nos  termos  de
regulamento.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52 - Para a consecução dos objetivos desta lei, é facultado ao Poder Executivo
firmar convênio ou instrumento congênere com órgãos ou entidades da União, dos
estados, dos municípios e das organizações não governamentais.

Art. 53 - Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Semad - e as suas entidades vinculadas, à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais - Sectes - e à Secretaria de Estado de
Saúde  -  SES  -,  no  âmbito  de  suas  respectivas  áreas  de  competência,  a
implementação e fiscalização do disposto nesta lei.

Art.  54  -  As  atividades  modificadoras  do  meio  ambiente  e  as  supressões  de
vegetação  nativa  ficam  condicionadas  à  adoção,  pelo  empreendedor,  de  medida
compensatória  faunística que inclua atividades inerentes à gestão, à proteção e à
conservação da fauna silvestre nativa e à recuperação de áreas degradadas onde
haja  relevante  interesse  de  conservação  e  preservação  da  fauna  silvestre,
independentemente  das  demais  compensações  previstas  em  lei,  na  forma  de
regulamento.

Art.  55 - Os valores decorrentes da aplicação de penalidades administrativas de
multa simples e multas diárias, bem como aqueles cobrados para registro, renovação
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anual  do  cadastro,  autorização,  permissão  e  licença,  previstos  nesta  lei  serão
arrecadados por meio de guias próprias, em conta específica a ser movimentada pelo
órgão competente.

Parágrafo único - Os valores a que se refere o caput serão destinados a atividades
de educação ambiental,  custeio de projetos e pesquisas científicas e a atividades
inerentes à gestão, à proteção e à conservação da fauna.

Art. 56 - O Estado poderá, nos termos do § 2° do art. 203 da Constituição Estadual,
subsidiar atendimentos médico-veterinários clínico e cirúrgico a espécies das faunas
silvestre e doméstica por meio de atividades de extensão de instituições de ensino
superior públicas e privadas.

Art. 57 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Célio Moreira, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Liza Prado.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a empresa Trilhas Inclusivas pelo brilhante trabalho que

vem realizando (Requerimento nº 7.724/2014, da deputada Liza Prado);
de congratulações com a empresa Minerita pela conquista do Prêmio Bom Exemplo

2014 na categoria Meio Ambiente (Requerimento nº 7.817/2014, do deputado Ivair
Nogueira);

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  em  apreensão  de  droga  (Requerimento  nº
7.977/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  125ª  Cia.  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 (Requerimento nº
7.980/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão
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de 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, bem como de droga
(Requerimento nº 7.981/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/5/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas e dinheiro (Requerimento
nº 7.982/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/5/2014, em Muriaé, que resultou
na  prisão  de  uma  mulher  e  na  apreensão  de  armas  e  droga  (Requerimento  nº
7.983/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  13/5/2014,  em  Araponga,  que
resultou  na  prisão  de  dois  homens  e  na  apreensão  de  armas  e  munição
(Requerimento nº 7.984/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 10 homens e na apreensão de uma adolescente,
bem como de dinheiro, arma e munição (Requerimento nº 7.985/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr. João Alves de Almeida por sua reeleição para o cargo
de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e Região (Requerimento nº
7.986/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  Pequena  Obra  da  Divina  Providência  Congregação
Orionita pelos 100 anos de sua atuação no País (Requerimento nº 7.989/2014, da
deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sr. Pedro Nogueira Barbosa pela realização do Projeto
Natal Solidário, da Associação dos Moradores do Bairro das Indústrias (Requerimento
nº 7.990/2014, da deputada Liza Prado);

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
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apreensão de droga (Requerimento nº 7.997/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  15/5/2014,  em  Ipatinga,  que
resultou  na  apreensão  de  4,5kg  de  maconha  (Requerimento  nº  7.998/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/5/2014, em Patos de Minas, que
resultou  na  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  três  pessoas  (Requerimento  nº
7.999/2014, do deputado Cabo Júlio);

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,  objetos de valor,  droga,
quantia em dinheiro e na prisão de sete pessoas (Requerimento nº 8.000/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 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 (Requerimento nº 8.001/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/5/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  recuperação  de  um  veículo  roubado  e  na  prisão  de  três  homens
(Requerimento nº 8.002/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  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 (Requerimento nº 8.003/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/5/2014, em Ouro Branco, que
resultou na apreensão de grande quantidade de droga,  quantia em dinheiro  e na
prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.004/2014, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento nº 8.005/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 43º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/5/2014,  em  Governador
Valadares, que resultou na apreensão de droga e munição e na prisão de um homem
(Requerimento nº 8.006/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 21ª CIA 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 (Requerimento nº
8.012/2014, do deputado Sargento Rodrigues).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR

DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CIPE SÃO FRANCISCO, EM 5/5/2014

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Arinos o deputado Paulo Guedes,
membro  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Almir
Paraca e Rogério  Correia.  Havendo número  regimental,  o  coordenador,  deputado
Paulo Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  dá-a por
aprovada e a subscreve. O coordenador informa que a reunião se destina a discutir o
andamento  dos  trabalhos  de  revitalização  do  Rio  São  Francisco,  bem  como  a
retomada das obras de hidrovia do mesmo e interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir a Sra. Margarida Vieira, advogada, e os Srs. Gabriel Guimarães,
deputado  federal  ;  Roberto  Sales  e  Fábio  Valadares  Santana,  respectivamente
prefeito  municipal  e  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Arinos;  Aldimar  Dimas
Rodrigues e Alex  Douglas,  respectivamente superintendente regional  e técnico da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Codevasf-Montes Claros;
Luiz Rocha Neto, prefeito municipal de São Francisco e representante da 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 - Pirapora;
Gustavo Xavier Ferreira, coordenador regional do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - Dnocs - Montes Claros; José Reginaldo Brandão Silva, presidente
da  Câmara  Municipal  de  Bonfinópolis  de  Minas;  Nelson  Leite  de  Souza,  vice-
presidente da Câmara Municipal de Arinos; Alberto Teixeira Muniz, Vimerson Santana
Oliveira e José Rodrigues Martins, vereadores da Câmara Municipal de Arinos, que
são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que
deu  origem  ao  debate,  o  coordenador  da  Cipe-São  Francisco,  deputado  Paulo
Guedes, tece as considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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presidência 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, 6 de junho de 2014.
Paulo Guedes, coordenador.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE AS INDICAÇÕES NºS 84 A 95/2014, EM 7/5/2014

Às 14h20min,  comparecem na Sala das Comissões as deputadas Maria Tereza
Lara e Rosângela Reis e os deputados Wander Borges e Duarte Bechir, membros da
supracitada comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidenta,  deputada Maria
Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a proceder à arguição pública das Sras. Petrina
Mourão Mafra, Márcia Nogueira Amorim e Rosane Marques Crespo Costa, indicadas
para compor o Conselho Estadual de Educação; a apreciar os pareceres sobre as
indicações e a deliberar sobre proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as indicadas e proceder a sua arguição
pública, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos
ordinários  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 pela aprovação das Indicações nºs 87,  91 e 93/2014 (relatora:
deputada Rosângela Reis). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente - Rosângela Reis - Duarte Bechir.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/5/2014
Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir e

Elismar  Prado,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  a
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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  da  reunião  anterior,  que considera  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 Triângulo Mineiro I e Triângulo II,
vinculados à Federação das Apaes de Minas Gerais.  A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as  Sras.  Lilian Tereza de Paula Braga,
diretora  de  Educação  da  Superintendência  Regional  de  Ensino  de  Uberlândia,
representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Educação; Ilka Fiori
dos Santos, conselheira da Regional Triângulo Mineiro I da Federação das Apaes de
Minas Gerais -  Tupaciguara;  Mirelle Vilela de Freitas  Guimarães,  diretora-geral  da
Apae de Uberlândia; Maria das Graças de Castro, representante dos pais dos alunos
da Apae de Uberlândia; Gabriela Rossi Bernardes, representante dos alunos da Apae
de Uberlândia; José Antônio Leandro, superintendente da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Uberlândia, representando o Sr. Gilmar
Machado,  prefeito municipal  de Uberlândia; e Jarbas Feldner de Barros, consultor
técnico da Federação das Apaes do Estado, que são convidados a tomar assento à
mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem à reunião, a deputada
Liza  Prado  e  o  deputado  Elismar  Prado  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, 22 de maio de 2014.
Bosco, presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Às  10h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei
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Miranda, Bosco (substituindo o deputado Cássio Soares, por indicação da liderança
do BTR) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Célio Moreira, por indicação
da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Vanderlei Mirada, 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  pareceres  de  redação  final  e
proposições da comissão. A seguir,  comunica o recebimento dos seguintes ofícios
publicados no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: da Sra.
Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil (15/5/2014), e do Sr. Rômulo de
Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social (4), (8 e 17/5/2014). O presidente acusa
o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.138/2014,  em turno  único,  e  avoca a  si  a
relatoria  da  matéria.  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  5.138/2014,  que  recebeu  parecer  por  sua
aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.870, 4.871 e 4.892/2014.
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  9.999/2014,  da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Ivair  Nogueira,
Pinduca Ferreira e Rômulo Veneroso, em que solicitam seja realizada a 3ª Marcha
contra o Crack e Outras Drogas - pela paz nas escolas e em defesa da vida - no
Município de Betim, no dia 24 de maio de 2014, às 9 horas, com concentração na
Praça  do  Viaduto  Jacintão  e  destino  ao  estacionamento  do  Poliesportivo  Divino
Braga;

nº  10.000/2014,  do  deputado  Vanderlei  Miranda,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  no  Município  de  Contagem  para  debater,  em  audiência  pública,  o
enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no município e região;
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nº 10.001/2014, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja
implantada uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa no Município de
São Lourenço;

nº 10.002/2014, da deputada Rosângela Reis e dos deputados Vanderlei Miranda e
Wander Borges, em que solicitam seja realizada visita técnica em conjunto com a
Comissão de Segurança Pública à Secretaria  de Estado de Defesa Social  com o
objetivo de debater a rede de suporte social de atenção ao dependente químico;

nº 10.003/2014, da deputada Rosângela Reis e dos deputados Vanderlei Miranda e
Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja  instalado  um  centro  de
internação para menores infratores no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Paulo Lamac - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2014

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado
(substituindo o  deputado  Tiago  Ulisses,  por  indicação  da  liderança  do  BAM)  e  o
deputado  Elismar  Prado,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião, dispensa
a leitura da ata da reunião 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 implementação em Minas Gerais da Lei Federal nº 12.761, de 2012, que
institui o programa de cultura do trabalhador e cria o vale cultura, e a discutir e votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  as  Sras.  Ana  Beatriz  Hosken  Cunha,  coordenadora  do  Núcleo  de
Interiorização  da  SEC  -  Uberlândia,  representando  a  secretária;  Elaine  Cristina
Ribeiro, representante da Secretaria de Combate ao Racismo da Central Única dos
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Trabalhadores - CUT-MG, representando a presidente; e Martha de Freitas Azevedo
Pannunzio, sócia-fundadora do Instituto de Artes, Cultura e Ciências do Triângulo -
IAT;  e  os  Srs.  Carlos  Quintiliano  da  Silva,  gerente  da  Fiemg -  Regional  Vale  do
Paranaíba,  representando  o  presidente;  Vilson  Júnior  Francisco  Fernandes,  vice-
presidente  da  Associação  de  Produtores  Culturais  de  Uberlândia  e  Região,
representando  o  presidente;  Gilberto  Neves,  secretário  municipal  de  cultura  de
Uberlândia, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência, na qualidade
de  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta 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, 4 de junho de 2014.
Elismar Prado, presidente - Duilio de Castro - Sebastião Costa.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 28/5/2014

Às  14h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado
(substituindo o deputado Tiago Ulisses,  por  indicação da liderança do BAM) e os
deputados  Almir  Paraca  e  Fred  Costa  (substituindo  o  deputado  Zé  Maia,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Almir  Paraca,  declara  aberta  a  reunião  e,  em
virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 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.  O presidente
passa a presidência dos trabalhos ao deputado Fred Costa para apresentação de
proposições  de  sua  autoria.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.087/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada reunião
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para  debater  e  deliberar,  em  audiência  pública,  na  Semana  Mundial  do  Meio
Ambiente,  sobre  a  emissão  de  um  alerta  e  um  apelo  aos  órgãos  públicos  e  às
entidades municipais,  estaduais  e federais  encarregados das políticas públicas na
área de recursos hídricos,  sobre  a  necessidade de um olhar  mais  cuidadoso em
recursos e programas que promovam a revitalização do Rio São Francisco e seus
afluentes, constituindo-se num ato público em defesa dessa bacia hidrográfica;

nº 10.088/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Copasa pedido de informações sobre os projetos desenvolvidos por
essa instituição relacionados com o abastecimento de água e o esgotamento sanitário
para atender  às necessidades dos municípios com os quais mantém contratos de
concessão,  esclarecendo os estágios  desses  projetos  e  as  principais  dificuldades
para implantá-los;

nº 10.089/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa - pedido de informações sobre
os projetos desenvolvidos por essa instituição relacionados com o abastecimento de
água  e  o  esgotamento  sanitário  para  atender  às  necessidades  dos  municípios
mineiros, esclarecendo os estágios desses projetos e as principais dificuldades para
implantá-los ou mesmo financiá-los, incluídos os municípios consorciados;

nº 10.090/2014, do deputado Almir Paraca, em que envio de oficio ao Secretario de
Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana-  Sedru  -  solicitando
informações sobre a existência de estudos das necessidades municipais relacionadas
com  o  abastecimento  público  e  o  esgotamento  sanitário  para  o  atendimento  das
necessidades  da  população  mineira,  encaminhando  cópia  à  comissão  e
esclarecendo, ainda, quais têm sido os principais problemas enfrentados por essa
pasta em relação a essa temática;

nº  10.091/2014,  do deputado Almir  Paraca, em que solicita seja encaminhado à
Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  do
Estado de Minas Gerais  -  Arsae -  MG pedido de informações sobre os  principais
problemas relacionados a prestação de serviços de abastecimento público de água e
esgoto das concessionárias por ela fiscalizadas,  bem como sobre a existência de
estudos desenvolvidos por ela voltados para a identificação de regiões e municípios
carentes desses serviços;
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nº 10.092/2014,  do deputado Almir  Paraca, em que solicita seja encaminhado à
Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco  e  do  Paranaíba  -
Codevasf  -  Superintendência  de  Minas  Gerais,  solicitando  informações  sobre  os
projetos  desenvolvidos  por  essa instituição relacionados  com o  abastecimento  de
água e o esgotamento sanitário para atender às necessidades dos municípios com os
quais mantém contratos de concessão, esclarecendo os estágios desses projetos e
as principais dificuldades para implantá-los.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, nos termos
do edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Almir Paraca, presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2014
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e o

deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  a  presidente,  deputada  Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 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 Proposta de Emenda à Constituição nº 54/1999, em tramitação na
Câmara dos Deputados, que garante a estabilidade dos servidores que adentraram
no serviço público de 1983 a 1988. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência,  publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre
parênteses: ofício da Sra. Arlene Vasconcelos Heiderich Domingues e do Sr. Wagner
Adherbal Fernandes Loureço, diretores da Votorantim Metais (1º/5/2014); Robson de
Souza  Bittencourt,  presidente  da  Federação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  de
Minas  Gerais  (10/5/2014);  senador  Renan  Calheiros  (15/5/2014)  e  deputado
Francisco Tenório (17/5/2014).  A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para  ouvir  os  Srs.  Gilson  Cruz  Nunes,  presidente  da  Associação  dos
Servidores Públicos das Regiões Norte/Nordeste; Valério Schettino Valente, diretor de
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organização  sindical  da  Nova  Central  Sindical  de  Trabalhadores;  Nelson  Antônio
Quadros Vieira Filho, presidente da Associação dos Atingidos pela Ação Direta de
Inconstitucionalidade  nº  3.842  da  Fundação  João  Pinheiro,  e  Marcos  de  Jesus
Leandro, presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Minas Gerais,
que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao
deputado Celinho do Sinttrocel,  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. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Bosco - Wander Borges.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2014
Às  10h15min,  comparecem  no  Clube  da  Maior  Idade  Estrela  do  Oriente

Cachoeirense  os  deputados  Adalclever  Lopes  e  Célio  Moreira  (substituindo  o
deputado  Gustavo  Valadares,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Adalclever Lopes, 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
Rodovia dos Inconfidentes, trecho da BR-356. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Robinson  Ferreira  Aquino,  secretário  de
Governo  de  Ouro  Preto,  representando  o  prefeito  desse  município;  Wander
Albuquerque, vice-presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, representando o
presidente dessa Casa; Davidson Matos Carvalho, engenheiro supervisor da unidade
de  Contagem  do  Dnit,  representando  o  superintendente  regional  desse  órgão;
Wellington  Sacramento,  representante  do  comércio  de  Ouro  Preto;  Ten.  PM



868
____________________________________________________________________________

Waldomiro Mendes Ferreira, comandante do 2° Pelotão do Batalhão de Polícia Militar
Rodoviária, representando o comandante dessa unidade; Sérgley de Matos Neves,
presidente  da  Associação dos  Moradores  da  Bocaina,  e  Denílson da Costa,  líder
comunitário de Cachoeira do Campo, 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 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, 3 de junho de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Sebastião Costa - Paulo Guedes.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/5/2014
Às 13h45min, comparecem na Câmara Municipal de Paracatu os deputados Bosco

e  Almir  Paraca  (substituindo  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  por  indicação  da
Liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Está presente, também, o
deputado  Wander  Borges.  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 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 do Conselho Regional  Noroeste Mineiro,  vinculado à Federação das
Apaes do Estado de Minas Gerais. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir  as Sras. Andréa Pimentel Alvares Campos, superintendente
regional  de  Ensino  de  Paracatu,  representando  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,
secretária de Estado de Educação; Ana Amélia Melo Medeiros, secretária municipal
de  Desenvolvimento  e Ação Social  de Paracatu;  Maria de  Fátima Ulhoa Almeida,
secretária  municipal  de  Educação  de  Paracatu;  Maria  Aparecida  Aguiar  Adjuto,
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conselheira regional das Apaes do Noroeste Mineiro e diretora administrativa da Apae
de Paracatu; Maria Magali Carneiro Caldas, presidente da Apae de Paracatu; e os
Srs.  Olavo  Remígio  Condé,  prefeito  Municipal  de  Paracatu;  Glewton  de  Sá
Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Paracatu; Glauber César Rodrigues,
diretor regional da Sedese Noroeste de Minas, 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 do Estado de Minas
Gerais;  Raimundo  Alves  Torres,  representante  dos  pais  da  Apae  de  Paracatu;  e
Robert  Inácio  Ferreira,  representante  dos  alunos  da  Apae  de  Paracatu,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência 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
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente - Bosco - Elismar Prado.

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

30/5/2014
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões o deputado João Leite, membro

da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Adelmo Carneiro
Leão e Tony Carlos. Havendo número regimental, o presidente, 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 a segurança pública em Uberaba, devido ao expressivo aumento da
violência, e as estratégias de combate e de prevenção à criminalidade no Triângulo
Mineiro. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as
Sras. Karen Cristina Dunder, delegada de Polícia Federal de Uberaba; Letícia Lúcia
Silva  Santos,  gestora  do  Centro  de  Prevenção  à  Criminalidade,  representando  a
secretária adjunta de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social; e os
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Srs. Paulo Piau Nogueira, prefeito municipal de Uberaba; Elmar Humberto Goulart,
presidente da Câmara Municipal de Uberaba; Márcio Rodrigo Aniceto dos Reis, chefe
da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Uberaba; Cel. PM Laércio dos Reis
Gomes, comandante da 5ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais - Uberaba; Cap.
BM Ricardo Marisguia Mendes, subcomandante, representando o comandante do 8º
Batalhão  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  -  Uberaba;  Francisco
Eduardo Gouveia Motta, delegado regional de Polícia Civil - Uberaba; Itamar da Silva
Rodrigues  Junior,  diretor  da  Penitenciária  Professor  Aluízio  Ignácio  de  Oliveira  -
Uberaba; Reinaldo Sebastião Alves, prefeito municipal de Veríssimo; Marcelo Tonus
de  Melo  Furtado  de  Mendonça,  defensor  público  e  coordenador  da  Defensoria
Pública de Uberaba; Leuces Teixeira de Araújo, advogado e professor universitário,
representando o presidente da OAB - 14ª Subseção - Uberaba; José Paulino da Silva,
presidente do Consep AISP-84; Miguel Haroldo de Faria, presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Uberaba; Manoel Rodrigues Neto, presidente da Associação
Comercial,  Industrial  e  de  Serviços  de  Uberaba;  Romeu  Borges  Araújo  Júnior,
presidente do G9 em Uberaba e do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, que
são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao
deputado Tony Carlos, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Luzia Ferreira - Inácio Franco.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/6/2014
Às  9h39min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
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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  apresentar  a  Rede  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência
Estatal. A seguir, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras.
Cleide  Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública;  Fernanda  Vieira  de  Oliveira,
secretária política da Frente Antiprisional das Brigadas Populares, e Amanda Couto
de  Medeiros,  membro  do  Comitê  Popular  dos  Atingidos  pela  Copa;  e  os  Srs.
Edmundo Antonio Dias  Netto Junior,  procurador  regional  dos Direitos do Cidadão;
Maj. PM Wedmelson Pereira da Costa, representando o comandante-geral da PMMG;
Robson Sávio Reis Souza, membro da Coordenação do Fórum Mineiro de Direitos
Humanos,  representando  a  Sra.  Egídia  Maria  de  Almeida  Aiexe;  Bruno  Martins
Soares, coordenador-geral do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos;
Bruno Cardoso, representante da Comissão Pastoral da Terra, e Gregório Antônio
Fernandes de Andrade, representante do Coletivo Peso, que são convidados a tomar
assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião. Cumprida a finalidade desta, a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/6/2014
Às  10h15min,  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 Inácio Franco (substituindo o deputado Sargento Rodrigues,
por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente  também  o  deputado  Fabiano  Tolentino.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
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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 debater a questão da
violência em Araújos, Conceição do Pará, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Perdigão
e Pitangui. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Elenita Batista Lopes, delegada de polícia de Nova Serrana,  e Sônia Maria
Batista Couto, prefeita municipal de Araújos; e os Srs. Joel Pinto Martins, Fábio José
de  Oliveira  e  Antônio  Donizete  Ferreira,  respectivamente,  prefeito  e  vice-prefeito
municipais e vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana; Rodrigo Peres
Pereira, juiz diretor do Foro da Comarca de Nova Serrana; Alexandre Andrade de
Castro, chefe do 7º Departamento de Polícia Civil; Irineu José Coelho Filho, delegado
regional  de  polícia  de  Nova  Serrana;  Cel.  PM  Eduardo  Campos  de  Paulo,
comandante  da  7ª  Região  da  PMMG;  Ten.-Cel.  PM  Paulo  Sérgio  da  Silva,
comandante da 28ª  Cia.  Independente da PMMG; 2º-Ten.  BM Thales Gustavo de
Oliveira Costa, comandante do 6º Pelotão de Bombeiros Militar; Procópio Celso de
Freitas, Robério Antônio de Campos e Marcílio Valadares, respectivamente, prefeitos
municipais de Conceição do Pará, Leandro Ferreira e Pitangui; Ivan Ulisses Ferreira,
Antônio  Hilarino  Estevão,  Juliano  da  Silva  Pereira  e  Célio  de  Oliveira  Campos,
respectivamente,  presidentes  das  Câmaras  Municipais  de  Araújos,  Conceição  do
Pará, Leandro Ferreira e Pitangui; Wanderley de O. Almeida, vereador da Câmara
Municipal de Conceição do Pará; Henrique Otero Costa, promotor de justiça da 2ª
Promotoria Criminal; Alderico Carvalho Júnior, promotor de justiça da 3ª Promotoria
de Justiça Criminal da Comarca de Nova Serrana; Bernardo de Moura Lima Paiva
Jeha, diretor da Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de Pitangui,  e
Thiago Augusto Vale Lauria, promotor de justiça da Comarca de Pitangui, que são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente tece suas considerações iniciais.
Logo  após,  concede  a  palavra  à  deputada  Luzia  Ferreira,  também  autora  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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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  10.157/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
Franco  e  Fabiano Tolentino,  em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de
Defesa Social pedido de providências para a implantação de um centro de internação
de adolescentes em conflito com a lei para atender as Comarcas de Nova Serrana e
Pitangui;

nº  10.158/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
Franco e Fabiano Tolentino, em que solicitam seja encaminhado à Presidência do
Tribunal de Justiça pedido de providências com vistas à designação de juízes para a
Comarca de Nova Serrana;

nº  10.159/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
Franco  e  Fabiano Tolentino,  em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de
Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja  possibilitada a  aquisição  de
câmeras de alta definição pelas prefeituras municipais a fim de serem utilizadas no
programa Olho Vivo;

nº  10.160/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
Franco e Fabiano Tolentino, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia
Civil pedido de providências para a implantação de delegacias de polícia em Perdigão
e Araújos;

nº  10.161/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
Franco e Fabiano Tolentino, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia
Civil  pedido de  providências  com vistas  ao aumento do efetivo nas Comarcas de
Nova Serrana e Pitangui e à designação de titular para a Delegacia de Polícia de
Papagaios;

nº  10.162/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
Franco e Fabiano Tolentino, em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral
da PMMG pedido de providências para o aumento do efetivo nas Comarcas de Nova
Serrana e Pitangui;

nº  10.163/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
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Franco e Fabiano Tolentino, em que solicitam sejam encaminhadas à Secretaria de
Defesa Social as notas taquigráficas desta reunião;

nº  10.164/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
Franco e Fabiano Tolentino, em que solicitam seja realizada visita ao presidente do
Tribunal de Justiça para discutir a questão da designação de juízes para a Comarca
de Nova Serrana;

nº  10.165/2014,  da deputada Luzia  Ferreira e dos deputados João Leite,  Inácio
Franco e Fabiano Tolentino, em que solicitam seja realizada visita ao Secretário de
Defesa Social para discutir a questão do aumento da criminalidade nas Comarcas de
Nova Serrana e Pitangui;

nº 10.166/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita a
Monte  Sião  para  conhecer  a  situação  da  segurança  pública  e  discutir  ações  de
combate à violência e à criminalidade;

nº 10.167/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião para proceder à entrega das manifestações de aplauso aos policiais militares
lotados no 1º Pelotão de Choque da 3ª Cia. de Missões Especiais da PMMG pelo
eficiente  trabalho  realizado em Lagoa Santa  no  período  de  dezembro de 2013 a
janeiro  de  2014,  nos  termos  do  Requerimento  nº  7.424/2014;  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 pela participação em operação, em Santana do Riacho, que
resultou  na  apreensão  de  comprimidos  de  drogas  sintéticas,  nos  termos  do
Requerimento nº 8.041/2014;

nº  10.168/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral e ao Comando da 15ª Região da PMMG pedido de
providências para que seja dado apoio ao 3º-Sgt. PM André Walmir Pereira de Souza,
uma vez que ele e sua família estão sofrendo ameaças por parte dos familiares de
menor  impúbere,  acolhida  em  sua  residência  em  razão  de  reiteradas  agressões
sofridas no seio familiar.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/6/2014
Às  14h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de

Andrada, Gustavo Corrêa, Leonardo Moreira (substituindo o deputado Zé Maia, 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 Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.206/2014 na forma do Substitutivo nº 2,
e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
deputado Lafayette  de  Andrada).  Cumprida a finalidade da reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 17
horas,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  reunião  extraordinária,  do  dia
3/6/2014, às 19 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2014.
Romel Anízio, presidente - Adalclever Lopes - Célio Moreira - Ulysses Gomes.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/6/2014
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

Durval  Ângelo  (substituindo  o  deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da
Liderança  do  BSMC)  e  Fred  Costa  (substituindo  a  deputada  Luzia  Ferreira,  por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
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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 o projeto Olho Vivo nos níveis municipal e estadual. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ten.-Cel. Humberto
Salles Cordeiro, representando Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral
da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Márcio  Simões  Nabak,  superintendente  de
Informações  e  Inteligência  Policial,  representando  o  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel,
chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Paulo Omar Nascimento Pereira,
presidente da Associação dos Moradores do Bairro Anchieta; Ricardo Michel Jeha,
presidente  da  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Belvedere;  Jeferson  Rios
Domingues, presidente da Associação da Praça Marília de Dirceu e Adjacências, 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.
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  10.154/2014,  do  deputado Fred Costa  e do  deputado Paulo  Lamac,  em que
solicitam seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de informações
contendo o detalhamento e o cronograma de expansão do Programa Olho Vivo, em
Belo Horizonte;

nº 10.155/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicitam sejam encaminhadas
à Prefeitura  e  à  Câmara Municipal  de  Santa  Luzia  as  notas taquigráficas da  16ª
Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,
considerando as diversas necessidades de intervenção, sob a responsabilidade do
governo  local,  expostas  por  moradores  desse  município  durante  a  mencionada
reunião;

nº 10.156/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita da
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Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização ao chefe do Detran-MG com a
finalidade de buscar informações acerca do tabelamento de preços das placas para
veículos  no  Estado,  especificamente  sobre  os  preços  praticados  no  Município  de
Viçosa,  conforme  relatório  encaminhado  a  essa  comissão  por  vereadores  desse
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, 4 de junho de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/6/2014

Às  9h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, membros da supracitada comissão. Está presente
também  o  deputado  Célio  Moreira.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento do deputado Cabo Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a proceder à entrega dos votos  de
congratulações aos policiais civis lotados na Delegacia de Operações Especiais da
Polícia Civil - Deoesp -, pela atuação na operação Sagaz, em Ribeirão das Neves,
que culminou na prisão de uma quadrilha e na apreensão de quase 500 quilos de
maconha,  nos  termos  do  Requerimento  nº  7.707/2014,  e  aos  policiais  civis  que
participaram da operação Nuvem Branca, em Lagoa Santa, que resultou na prisão de
quatro  pessoas  e  na  apreensão  de  30  quilos  de  cocaína,  nos  termos  do
Requerimento  nº  7.708/2014.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. André Luiz Ferreira Sales, presidente do Consep de
Andradas,  solicitando a realização de uma audiência pública  com urgência  nesse
Município, tendo em vista o aumento da criminalidade, causando pânico nos cidadãos
e provocando uma sensação de insegurança; Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário
de  Estado  de  Defesa  Social,  informando  a  publicação  do  edital  de  seleção  dos
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representantes  da  sociedade  civil  organizada,  instituições  de  ensino  superior  e
entidades representativas de classe para comporem o Comitê Interinstitucional  de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e solicitando apoio desta Casa na divulgação
do  referido  edital  em  seus  canais  de  comunicação,  e  que  tal  veiculação  seja
encaminhada como um desdobramento  do I  Ciclo de Debates “Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas” em Minas Gerais; e  e-mail  do Sr. Ronaldo Diniz Rezende, ex-
cabo da PMMG, solicitando, por meio do site “Fale com a Assembleia”, o apoio desta
Comissão  para  o  seu  pedido  de  anistia  política,  dizendo  ser  vítima  de  atos  de
exceção. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no Diário
do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Elisa
Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete-Adjunto de Gestão e Atendimento
da Presidência da República; e dos Srs. Fernando Rodrigues Guimarães, presidente
da  Câmara  Municipal  de  Catas  Altas  (29/05/2014);  Alexandre  França  Campbell
Penna,  subcorregedor  de  Polícia  Civil;  Laerte  Ferreira  dos  Santos,  presidente  da
Câmara  Municipal  de  Capelinha;  Rodrigo  Alexandre  Assis  Silva,  presidente  da
Câmara  Municipal  de  Itabira  (30/05/2014).  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Patrícia Cássia Neves, chefe de cartório e
Raquel Gomes Pinto, investigadora; e os Srs. Márcio Simões Nabak, superintendente
de Informação e Inteligência da Polícia Civil;  Vicente Ferreira Guilherme, delegado
chefe da Divisão de Fraudes da Polícia Civil; César Duarte Matoso, delegado da 2ª
Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos; Geraldo Magela dos Passos e
Robson Tadeu Pereira, inspetores; Theo Eduardo da Silva e Joel  de Jesus Alves,
subinspetores;  Ramiro  Lucas  Luiz  de  Carvalho,  Renato  Antônio  da  Silva,  Juliano
Travassos,  Humberto  Santos  Magalhães,  Diego  Barbosa  Duarte,  Marco  Lívio
Zacarias Gomes Silva, Sérgio Lucílio da Silva, Valdecir dos Santos Medeiros, Rodrigo
Otávio de Andrade e Guilherme Antônio Ferreira Cotta, investigadores; Wanderson
Gomes da Silva, delegado-geral de Polícia Civil; Thiago de Lima Machado, delegado
de classe especial; Anderson Pinto de Melo, subinspetor; Oswaldo Canella Júnior,
escrivão; Alysson Brás Ávila Leal, escrivão; Marcelo De Souza Pinto, Joelson Dutra
De Miranda, Paulo Victor Teixeira e Márcio Ribeiro da Silva, investigadores, que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
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Cabo  Júlio,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 8.041 a 8.052,
8.055 a 8.058, 8.060 a 8.062/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.169/2014,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública no Município de Florestal para debater as condições de segurança
no  município  e  região,  tendo  em  vista  o  aumento  da  criminalidade  que  vem
assustando e atormentando moradores;

nº 10.170/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a prestação de serviços pelas empresas que rebocam
os veículos apreendidos pela Polícia Militar de Minas Gerais, mais especificamente os
termos contratuais, a qualidade e eficiência da prestação de serviço, bem como a
disponibilidade de atendimentos pelas respectivas empresas;

nº 10.171/2014, dos deputados João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Tony Carlos,
em  que  solicitam  sejam  encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Uberaba  e  à
Secretaria  Municipal  de  Trânsito  e  Transportes  Especiais  e  Proteção  de  Bens  e
Serviços  Públicos  de  Uberaba  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião
Extraordinária  desta  comissão,  no  qual  a  Sra.  Silvana  Aparecida  Alves  denuncia
irregularidades,  e  pedido  de  providências  para  a  devida  fiscalização  da  empresa
conhecida  como  Táxi  5  Estrelas,  bem  como  de  todas  as  demais  empresas
prestadores de serviços de transportes especiais no município;

nº 10.172/2014, dos deputados João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Tony Carlos,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  de  Políticas  Antidrogas  da
Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja revista a alocação
de recursos nas instituições ditas "parciais" da Rede Complementar de Suporte Social
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ao Dependente Químico vinculadas ao Conselho Municipal Antidrogas - Comad - de
Uberaba, visto que as instituições ditas "plenas" recebem quatro vezes mais recursos
que as ditas "parciais" (estas, R$ 131.000,00/ano para 15 vagas/mês; aquelas, R$
512.000,00/ano  para  30  vagas/mês),  conforme  dados  encaminhados  a  esta
Comissão;

nº 10.173/2014, dos deputados João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Tony Carlos,
em que solicita seja encaminhado à direção de Gestão de Pessoal da Polícia Federal
pedido de providências a fim de aumentar o efetivo policial na Delegacia de Polícia
Federal  em  Uberaba  (30  policiais  federais  na  referida  delegacia  atendendo  28
municípios), tendo em vista o aumento vertiginoso dos índices de criminalidade nesse
município e região;

nº 10.174/2014, dos deputados João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Tony Carlos,
em que solicitam sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Defesa Social as
notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  realizada  no
Município de Uberaba, e pedido de providências para aumentar o efetivo da Polícia
Militar na região do Triângulo Mineiro;

nº 10.177/2014, dos deputados João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Tony Carlos,
em que solicitam seja encaminhado à Direção Geral e à Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal em Minas Gerais pedido de providências para aumentar o efetivo
de policiais rodoviários federais e equipar de forma adequada os que atuam na região
do Município de Uberaba, posto que os dados apresentados a esta comissão indicam
um efetivo de apenas 27 policiais cobrindo 230 km de rodovias federais na região, em
escala de 12/24 horas e plantões de 4 ou 5 policiais somente; e as apreensões de
drogas em Minas Gerais pela PRF ocuparam o 3º lugar em quantidade no País em
2013;

nº 10.179/2014, dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues, em que solicitam
seja encaminhado ao presidente desta Casa cópia do ofício enviado pelo secretário
de Defesa Social, que solicita divulgação pelos meios de comunicação desta Casa do
edital de seleção de representantes da sociedade civil organizada, das instituições de
ensino superior e das entidades representativas de classe para comporem o Comitê
Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - CIETP-MG;
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nº  10.180/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
reforçar  o policiamento ostensivo na Avenida Magenta,  no Bairro Vitória,  em Belo
Horizonte, mormente no turno noturno;

nº 10.182/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
visita ao Departamento de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio, bem como à
Divisão  Especializada  de  Operações  Especiais  e  à  Divisão  de  Investigação  de
Fraudes, todos da Polícia Civil, para verificar as condições de trabalho, as instalações
e os materiais para subsidiar propostas para discussão e votação do PPAG;

nº  10.183/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de reconsideração da
conclusão encaminhada em resposta ao requerimento nº 7.024/14, no sentido de que
"não há qualquer sustentáculo jurídico que dê ensejo ao deferimento de pedidos de
promoção retroativa" de policiais militares, uma vez que a Lei Complementar nº 95,
de 2007, em seu art. 19, revogou o art. 206 do Estatuto dos Militares do Estado de
Minas  Gerais  e,  por  consequência,  o  art.  11  do  Decreto  nº  43.756/2004  perdeu
tacitamente sua eficácia,  na medida  em que norma que regulamentava não mais
existe no ordenamento jurídico;

nº 10.190/2014, dos deputados João Leite, Adelmo Carneiro Leão e Tony Carlos,
em que solicitam seja encaminhada à Câmara Municipal de Uberaba moção de apoio
aos Requerimentos nºs 0662/2010, 0006/2012, 0118/2013 e 0594/2014, dessa Casa,
que solicitam capacitação e ampliação do efetivo da Polícia Militar desse 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, 5 de junho de 2014.
João Leite, presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/6/2014
Às  9h30min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo,
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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 denúncia de perseguição praticada contra o professor
Fernando Massote, no Município de Nova Lima, após ter denunciado condomínios da
cidade  que fecharam vias  públicas.  Registra-se  a  presença do  deputado Rogério
Correia. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.
Renata Moreira Ferreira, jornalista e advogada; o 1º-Ten. PM Claudinei  Márcio do
Rosário,  chefe da Seção Recursos Humanos e comandante do 1º  e  2º  Pelotões,
representando  o  Ten.-Cel.  PM  Marcos  da  Costa  Negraes,  comandante  da  1ª
Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais - Nova Lima; o 3º-Sgt.
PM Paulo Henrique Lima, assessor de comunicação; e os Srs. Fernando Massote,
professor  em  Nova  Lima;  Mario  Lúcio  Quintão  Soares,  advogado  e  professor
universitário em Nova Lima; Luiz Carlos de Assis Bernardes, membro da Comissão
de Direitos  Humanos e de  Relações com a  Sociedade Civil  da  OAB-MG; Nelson
Pereira, membro da Associação Comunitária Galo Açafrão; Carlos Alberto Piacenza;
Fernando Santana da Silva, coordenador do Movimento das Associações de Bairros
de Belo Horizonte; Anderson Anísio de Faria, tesoureiro da Associação do Bairro do
Rosário de Nova Lima, 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, 4 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/6/2014

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,
Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  declara
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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,  acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 5.229 e
5.231/2014 (Dalmo Ribeiro Silva); 5.232, 5.233 e 5.237/2014 (André Quintão); 5.227 e
5.230/2014  (Leonídio  Bouças);  5.228/2014  (Luiz  Henrique);  5.234,  5.238/2014  e
Projeto de Lei Complementar nº 63/2014 (Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.141/2012 com
a Emenda nº  1  (relator:  deputado André  Quintão,  em virtude de redistribuição)  e
4.891/2014 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique, em virtude
de  redistribuição).  Registra-se  a  a  presença  do  deputado  Sebastião  Costa,  que
assume a presidência. 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 4.922/2014 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em virtude de redistribuição) e 5.234/2014 (relator:
deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.994/2014, no 1º
turno,  deixa  de ser  apreciado em  virtude  de solicitação de prorrogação de prazo
regimental  pelo respectivo relator,  deputado Sebastião Costa.  São convertidos em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº
5.210/2014  (relator:  deputado  Sebastião  Costa);  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 5.214/2014, e à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, ao autor e ao prefeito municipal de Dionísio o Projeto de Lei
nº  5.215/2014  (relator:  deputado  André  Quintão,  sendo  o  primeiro  em  virtude  de
redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
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concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos
Projetos  de Lei  nºs 4.006/2013,  4.878 com a Emenda nº 1 e 5.207/2014 (relator:
deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  os  dois  primeiros  em  virtude  de  redistribuição);
4.755/2013, 5.192 com a Emenda nº 1, 5.221 e 5.226/2014 (relator: deputado Duilio
de Castro).  Registra-se a  saída  do  deputado Duilio  de  Castro.  Após  discussão e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
5.212 com a Emenda nº 1 e 5.220/2014 (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 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  5.208  e  5.223/2014,  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, 4 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - André Quintão.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/6/2014
Às 19h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Romel Anízio, Ulysses Gomes e Célio Moreira (substituindo o deputado Jayro Lessa,
por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Romel Anízio, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  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 21h13min são reabertos os trabalhos com a
presença dos deputados Zé Maia, Adalclever Lopes, Sebastião Costa, Célio Moreira
(substituindo o deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do BTR) e Durval
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Ângelo  (substituindo  o  deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  Liderança  do
Minas  Sem  Censura).  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, 4.132,
4.220, 4.257, 4.518, 4.519, 4.574 e 4.665/2013 e 4.873, 4.899, 4.936, 4.982, 4.995,
5.077, 5.093, 5.187 e 5.213/2014, por não cumprirem pressupostos regimentais,  e
3.687 e 4.508/2013, atendendo-se a requerimentos dos deputados Adalclever e Célio
Moreira, respectivamente, aprovados pela Comissão, e 5.2016/2014, por haver sido
apreciado em reunião anterior. Após discussão e votação, são aprovados, cada um
por sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs 4.018/2013 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição) e
4.655/2013 (relator: deputado Adalclever Lopes, em virtude de redistribuição) com as
Emendas nºs 1 e 2,  da Comissão de Constituição e Justiça, e 5.234/2014 com a
Emenda nº 1, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (relator:
deputado Sebastião Costa). Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Zé
Maia, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº
59/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da
Comissão de Constituição e Justiça, são apresentadas as Propostas de Emendas nºs
1 a 6, do deputado Fred Costa, 7 a 9, do deputado Célio Moreira, 10, do deputado
Adalclever Lopes, 11 e 14 a 17, do deputado Lafayette de Andrada e 20, do deputado
Luiz Humberto Carneiro. Após discussão e votação é aprovado o parecer, salvo as
propostas  de  emendas,  e  salvo  o  destaque  da  Proposta  de  Emenda  n°  10,
apresentado pelo deputado Adalclever Lopes. Submetidas a votação, são rejeitadas
as Propostas de Emendas nºs 1 a 6, 7 a 9, 11 e 14 a 17 e 20. Submetida a votação, é
rejeitada a |Proposta de Emenda nº 10. O presidente informa que as Propostas de
Emendas nºs 18 e 19, do deputado Lafayette de Andrada, já estão contempladas no
parecer.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes -Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.
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ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014

Às 10h15min,  comparece no Resplendor  Tênis  Clube o deputado Paulo Lamac,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita. A presidência informa que

a reunião se destina a debater o cumprimento das condicionantes estabelecidas no

contrato que regula a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário, firmado entre o Estado, o município envolvido e a Copasa, nos

termos do convênio de cooperação firmado em 10 de fevereiro de 2011. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria da Graças

Cruz Ciríaco, assessora jurídica da Prefeitura, Fernanda Aparecida Miranda, gerente

da  Divisão  de  Expansão  Leste,  e  Vilma  Rosa  Ferreira,  gerente  da  Divisão  de

Acompanhamento, Programação e Gestão Leste da Copasa; e os Srs. César Romero

e Silva, prefeito de Resplendor, Adaías Rocha Pires, presidente da Câmara Municipal

de Resplendor,  Thomas Ferreira Espeschit  Arantes, juiz de direito da Comarca de

Resplendor,  Bruno  Novais  Cabral  e  Cleidison  Batista  de  Andrade,  servidores  do

Ministério Público, representando o Sr. Felipe Valente Vasconcelos Sousa, promotor

de justiça da Comarca de Resplendor, e Albino Júnior Batista Campos, gerente da

Copasa do distrito de Caratinga, que são convidados a tomar assento à mesa. O

presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.

Paulo Lamac, presidente.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,
Sebastião  Costa  e  Duílio  de  Castro  (substituindo  a  deputada  Luzia  Ferreira,  por
indicação do BTR) e  o deputado Duilio  de Castro (substituindo o deputado Tiago
Ulisses, por indicação do BAM), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o presidente, deputado Elismar Prado,  declara aberta a reunião e, em
virtude  da aprovação de  requerimento  do  deputado  Sebastião  Costa,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros  da  comissão  presentes.  Suspende-se  a  reunião.  Às  14h21min,  são
reabertos os trabalhos, e registra-se a presença da deputada Luzia Ferreira e dos
deputados Elismar Prado e Luiz Henrique. 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 correspondência publicada no Diário
do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  de  Dom  Walmor
Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte (22/5/2014);  e da
Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação (30/5/2014). O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.000/2014, em turno único, do
qual designou como relatora a deputada Luzia Ferreira. 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  4.568/2013 é
retirado  de  pauta  por  determinação  do  presidente  da  comissão,  por  não  cumprir
pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  2ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é  aprovado,  em  turno  único,  por
unanimidade, o Projeto de Lei nº 4.953/2014 (relator: deputado Elismar Prado), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 7.987 e 8.010/2014. 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 mesma data, às
14h23min, para apreciar o Projeto de Lei nº 4.568/2013, no 2º turno, e de discutir e
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votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luiz Henrique - Bosco.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/6/2014
Às  14h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever  Lopes,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes  e Gustavo Corrêa,  membros da
supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Antonio Lerin. 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 obter esclarecimentos do diretor-geral do Detran-MG sobre o cumprimento
da Lei nº 20.805, de 2013, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir  as Sras. Rafaela Gliotti,  do Detran-MG; Ana Cristina Machado Tavares,
diretora da Associação Psicologia  e Medicina de Trânsito  -  APSIMT; Tatiane Dias
Bacelar,  diretora  da  Associação  Psicologia  e  Medicina  de  Trânsito,  e  Magna
Aparecida  de  Melo,  vice-presidente  da  Associação  das  Autoescolas  do  Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba, e Roberta Torres Branco, CFC Belvedere-Belo Horizonte, e
os Srs. Anderson Alcântara Silva Melo, diretor- geral do Detran-MG; Anderson França,
chefe da Divisão de Habilitação do Detran-MG; Felipe Pacheco, diretor da APSIMT;
João  Luís  Pimentel,  da  Câmara  Técnica  de  Medicina  do  Tráfego  do  Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais; Paulo Alexandre Teixeira e Marcelo Aparecido
de Lima, respectivamente, presidente e membro da Associação das Autoescolas do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba; Sérgio Augusto de Carvalho, vice-presidente do
Sindicato  dos  Proprietários  dos  CFCs  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
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trabalhos  ordinários  da  reunião.  São  retirados  da  pauta  o  Projeto  de  Lei
Complementar nº 59/2014 e os Projetos de Lei nºs 1.022/2011; 3.851, 4.018, 4.132,
4.220, 4.257, 4.508, 4.518, 4.519, 4.574, 4.665, 4.673, 4.873/2013; e 4.899, 4.982,
4.995, 4.936, 5.077, 5.093, 5.094, 5.165, 5.187, 5.206, 5.213 e 5.234/2014 por não
cumprirem pressupostos regimentais.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.687/2013 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado
Adalclever Lopes, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
as reuniões extraordinária de hoje, às 20 horas, para apreciação do parecer sobre o
projeto de Lei nº 5.200/2014, e do dia 9/6/2014, às 20 horas; determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/6/2014
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rogério  Correia  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a debater a recente decisão do STF sobre terceirização e que causa graves
violações de direitos humanos. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as Sras. Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única
dos Trabalhadores - CUT-MG -; Marta de Freitas, coordenadora do Fórum Sindical e
Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador;  e os Srs. Helder Santos Amorim,
procurador do Trabalho da 3ª Região, autor do livro Terceirização no serviço público,
representando a Sra. Adriana Augusta de Moura Souza, procuradora do Trabalho em
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Minas Gerais; Fernando César Gonçalves de Castro, auditor, representando a Sra.
Alessandra  Parreiras  Ribeiro,  auditora  fiscal  do  Trabalho  e  chefe  da  Seção  de
Relações  do  Trabalho  da  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  de
Minas Gerais; José Maria Soares, presidente da Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias  Extrativas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ftiemg  -;  Luciano  Ricardo  de
Magalhães Pereira, advogado; David Eliude Silva, vice-presidente da Nova Central
Sindical  de  Trabalhadores;  Gilberto  Gomes,  coordenador  da  Central  Sindical  e
Popular  -  CSP  com  Lutas;  Bruno  Reis  de  Figueiredo,  presidente  da  Comissão
Especial de Direito Sindical da OAB Federal; João Paulo Pires de Vasconcellos, vice-
presidente da CUT-Vale do Aço, que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Registra-se a presença do deputado Sebastião Costa.
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 junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.167/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação de Radiodifusão Comunitária Esmeraldas, com sede
no Município de Esmeraldas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.167/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de Radiodifusão Comunitária  Esmeraldas,  com  sede  no Município  de
Esmeraldas.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  31  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 39 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  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 5.167/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Luiz Henrique - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.227/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ivair  Nogueira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade Carmopolitana nº 3.476, com sede no
Município de Carmópolis de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2014  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 5.227/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja  Maçônica  Fraternidade  Carmopolitana  nº  3.476,  com  sede  no  Município  de
Carmópolis de Minas.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 12 veda a
remuneração de seus diretores; e o § 2º do art. 19 determina que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá ao Grande Oriente do Estado de
Minas Gerais.

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

Projeto de Lei nº 5.227/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Luiz Henrique - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.230/2014

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 de Guardas Civis Municipais - AGCM -, com sede no
Município de Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2014  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 5.230/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Guardas  Civis  Municipais  -  AGCM  -,  com  sede  no  Município  de
Varginha.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  35  veda  a
remuneração  de  seus  diretores  e  conselheiros;  e  o  parágrafo  único  do  art.  40
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica  comprovada,  registro
nos órgãos públicos competentes, sede e atividades no Município de Varginha.

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

Projeto de Lei nº 5.230/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Luiz Henrique - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.000/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.000/2011, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 519/2007, visa autorizar o Poder Executivo a
doar o imóvel que descreve ao Município de Carlos Chagas.
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A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 8/4/2011 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do
Regimento Interno.

Em  10/5/2011,  o  relator  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento Interno, encaminhado à secretária de Estado de Planejamento e Gestão,
a fim de que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria
algum óbice à transferência de domínio pretendida; e ao prefeito municipal de Carlos
Chagas,  para  que  manifestasse  sua  concordância  ou  não  com  os  termos  da
proposição.

Vencido  o  prazo  previsto  no  citado  art.  301 do Regimento  Interno  sem que  as
respostas tenham sido recebidas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
Trata o Projeto  de Lei  nº  1.000/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de Carlos Chagas imóvel  constituído de terreno edificado, com área de
944m², situado na Avenida Capitão João Pinto, nº 13, naquele município, registrado
sob o nº  464,  no Livro 2 do Serviço Registral  de Imóveis da Comarca de Carlos
Chagas.

A  proposição  estabelece,  em  seu  art.  2º,  que  o  imóvel  será  destinado  ao
funcionamento do Poder Legislativo de Carlos Chagas; e, no art. 3º, prevê que o bem
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.

Para a transferência de bens públicos, há que se ressaltar o estatuído no art. 18 da
Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para sua alienação, ainda que
para outro ente da Federação.

No  plano  infraconstitucional,  o  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que
regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui normas
para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida
autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público, item
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que se encontra satisfeito com a destinação do bem ao funcionamento da Câmara
Municipal de Carlos Chagas.

Diante dessas considerações, não há óbice à alienação do referido imóvel ao citado
município. No entanto, a fim de adequar o texto à técnica legislativa, apresentamos,
ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

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

do Projeto de Lei nº 1.000/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carlos Chagas 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 Carlos Chagas o

imóvel  com  área  de 944m²  (novecentos  e  quarenta  e  quatro  metros  quadrados),
situado na Av. Capitão João Pinto, nº 13, nesse município, e registrado sob o nº 464,
a fls. 232v do Livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carlos
Chagas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação do Poder
Legislativo do Município de Carlos Chagas.

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.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.902/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Belo Vale o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 27/5/2011 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 21/6/2011, o relator solicitou que o projeto fosse, nos termos do art.
301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão,  para  que informasse esta  Casa sobre  a situação efetiva  do  imóvel  e  se
haveria algum óbice à alienação pretendida; e ao prefeito do Município de Belo Vale,
para que declarasse sua aquiescência à doação pleiteada.

Vencido o prazo previsto no citado artigo 301 do Regimento Interno sem que as
respostas tenham sido recebidas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.902/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Belo  Vale  o  imóvel  com  área  de  795,38m²,  situado  nesse
município, e registrado sob o nº 104, a fls. 33 e 34 do Livro 3, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Belo Vale.

O parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel será destinado
à instalação de apoio operacional da prefeitura e a atividades de interesse social da
comunidade; e o art. 2º determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de patrimônio público, ainda que para outro ente federativo, deve
obedecer ao disposto no art. 18 da Constituição Mineira, que exige avaliação prévia,
autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos casos de doação e permuta,
na forma da lei.

Ademais,  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, exige, além
da autorização desta Casa, a subordinação da alienação ao interesse público, o que
está atendido com as finalidades indicadas no parágrafo único do art. 1º do projeto.

Pelas razões apresentadas, não há óbice à tramitação da proposição em análise.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.902/2011 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.542/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Mariana o trecho rodoviário que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/9/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.542/2013, em seu art. 1º, desafeta o trecho no sentido leste-

oeste da MG-262 (Mariana-Ponte Nova), desde o entroncamento com a BR-356 até o
entroncamento com a MG-129, e o trecho da MG-129 (Mariana-Santa Bárbara) que
atravessa a cidade de Mariana no sentido sul-norte, do trevo da MG-262 até o local
conhecido  como Canela  ou  Morro  de  Santana.  O  art.  2º  autoriza  a  doação  dos
trechos ao Município de Mariana para integrarem o perímetro urbano do município
como via urbana. Por fim, o art. 3º estabelece que, se o donatário não der aos trechos
a  finalidade  prevista  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da  escritura
pública de doação, eles reverterão ao patrimônio do Estado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, estradas
e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao uso coletivo e, em
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situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado nem a pagamento
por sua utilização.

Com relação à transferência da titularidade de bens públicos, as regras básicas
constam  no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,
autorização  legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo
excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta,
na forma da lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma
forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua
finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência
do bem, seja de  maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em
análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

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

do Projeto de Lei nº 4.542/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Leonídio Bouças - Lafayette de Andrada -

Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.672/2013

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por  meio  do  Ofício  nº  31/2013,  o  presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 4.672/2013, que altera a Lei
nº 19.572, de 10 de agosto de 2001,  que dispõe sobre a estrutura de cargos de
direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/11/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou substitutivo.

Cabe, agora, a esta comissão o exame do mérito da proposição.
Fundamentação

A proposição em estudo visa à criação de cargos e funções para a assessoria dos
novos procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ocupantes dos
cargos que foram criados pela Lei  Complementar  nº  120,  de 15 de dezembro de
2011.

A referida lei  complementar alterou o quantitativo de cargos de procuradores do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que passou de 4 para 7.

Segundo o ofício por meio do qual o presidente do Tribunal de Contas encaminhou
a esta Casa o projeto de lei em análise, existe um déficit na estrutura do Ministério
Público  junto  ao  Tribunal  de  Contas  e  uma  situação  de  desigualdade  entre  os
procuradores, pois somente quatro deles possuem cargos e funções de assessoria.

Para tanto, propõe-se alterar a Lei nº 19.572, de 2011, que modifica a estrutura de
cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado e dá
outras  providências,  ressaltando-se  que,  com  o  advento  dessa  lei,  os  cargos  de
assistente  administrativo  -  AADM  -  e  as  funções  gratificadas  passaram  a  ser
distribuídos na forma de pontos.

Nesse passo, o art. 1º da proposição pretende acrescentar 42 pontos ao total de
pontos dos cargos de AADM, de forma que os atuais 680 pontos, estabelecidos pelo
§ 4º do art. 2º da Lei nº 19.572, passarão para 722 pontos, mantidas as destinações
de 80% para cargos de recrutamento amplo e de 20% para cargos de recrutamento
limitado. Os cargos de provimento em comissão de assistente administrativo - AADM
-  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas,  com  as  respectivas  pontuações,  são  os
constantes do item I.2 do Anexo I da mencionada lei.

O item I.1 do Anexo I da Lei nº 19.572, de 2011, contém os cargos de provimento
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em  comissão da Secretaria  do  Tribunal  de Contas,  com denominação específica,
entre eles, os cargos de chefe de gabinete, código CG, e os cargos de assessor,
código  AS,  aos  quais  a  proposição  em  exame  propõe  acrescer  3  e  6  cargos
respectivamente.

A Constituição da República, nos termos do art. 37, inciso V, estabelece que as
funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

No que se refere ao mérito da proposição, entendemos ser necessária a criação
dos  cargos  e  funções em questão,  uma vez que,  como ressaltado no ofício  que
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em tela, existe um déficit na estrutura do
Ministério  Público junto a Corte de Contas,  pois somente quatro procuradores,  os
mais  antigos,  possuem  cargos  e  funções  de  assessoria.  Ademais,  o  projeto,  ao
possibilitar  que mais servidores prestem assessoria ao Ministério  Público junto ao
Tribunal de Contas, certamente contribuirá para um melhor desempenho deste órgão,
indo, assim, ao encontro do princípio da eficiência.

Como ressaltado na Comissão de Constituição e Justiça, em resposta à solicitação
desta Assembleia, o TCE informou, por meio do Ofício nº 26.096/2013/DOCF, que a
estimativa  de  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  da  aplicação  da medida
proposta é de R$3.881.440,82 para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, acréscimo
de despesa em perfeita adequação com a LOA e compatível com o PPAG. Afirmou,
ainda,  que a  despesa criada não inviabilizará  que a Corte de Contas  permaneça
dentro  do  limite  estabelecido  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  não  afetando,
portanto,  as  metas  de  resultados  fiscais  do  Estado.  Por  fim,  informa  que  há
compatibilidade da proposição com os limites previstos para a despesa com pessoal
ativo e inativo do Estado, tendo em vista o pactuado entre o Tribunal de Contas e esta
Casa Legislativa, referendado pela Decisão Conjunta da Assembleia Legislativa do
Estado e do Tribunal de Contas, assinada em 3/12/2013. Anexou, ainda, a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro relativa aos exercícios de 2014, 2015 e 2016 e
Relatório de Gestão Fiscal com projeção para 2014.
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Informamos, ainda, que foi aprovado 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  -  TCEMG  -,  até  o  limite  de
R$84.037.111,00.

Cumpre  ressaltar  que  está  em  tramitação  nesta  Casa  o  Projeto  de  Lei  nº
4.673/2013, que trata da revisão geral dos vencimentos dos servidores do Tribunal de
Contas. Em razão disso, deverá ser verificado se a despesa resultante da aprovação
do  citado  projeto  e  do  projeto  em  tela  ultrapassará  os  limites  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.

A  respeito,  informamos  que  a  adequação  aos  comandos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal  e o relatório de impacto financeiro serão analisados pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, observou todos os
aspectos  de  juridicidade  e  apresentou  substitutivo,  que  aprimorou  a  redação  do
projeto, adaptando a lei em questão às alterações previstas no projeto em comento.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.672/2013,

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

Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Wander  Borges,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -

Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.812/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Juarez Távora,  o projeto de lei  em tela dispõe sobre a
utilização das metodologias de Engenharia de Valor nos projetos de obras e serviços
públicos contratados pelo Estado de Minas Gerais.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/12/2013 e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e
Administração Pública.
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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
A proposição em exame, em seu art.1º, determina que o Estado, visando alcançar a

máxima eficiência em suas contratações, adote as metodologias da Engenharia de
Valor  nos  projetos  de  obras  e  serviços  públicos  com  custos  estimados  igual  ou
superiores a R$ 30.000.000,00.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 1º  da proposição excepciona o dever de
utilização das metodologias de engenharia de valor nos casos em que elas não se
demonstrem adequadas para o alcance da eficiência da contratação.

Apresentada uma breve síntese, passamos a opinar sobre a proposição.
Inicialmente, cabe esclarecer que por engenharia de valor compreende-se a:
“[...] metodologia utilizada para a identificação de funções e o relacionamento com

os  custos  para  realizar  cada  função  visando  identificar  e  eliminar  custos
desnecessários. É eficaz na melhoria dos desempenhos funcionais e na consideração
dos recursos necessários para obter cada função. Originalmente criada por Lawrence
D. Miles em 1942 na GE americana, denominada de  Value Analysis,  a Análise do
Valor propõe a utilização de uma metodologia com ênfase na análise das funções de
um produto, projeto, processo ou serviço visando mensurar o valor de cada função
com a finalidade de desenvolver alternativas para otimizar a relação benefício x custo
de cada função (PEREIRA FILHO, 1998)”.

Em síntese, a engenharia de valor é um método de gestão desenvolvido e estudado
pela ciência com o intuito de planejar a execução de projetos com a maior redução de
custos  possível,  sem  prejuízo  da  manutenção  da  qualidade  mínima  dos  bens  e
serviços empregados e do seu objeto final.

O método desenvolvido através da engenharia de valor estabelece passo a passo
os  procedimentos  a  serem  seguidos  pelo  executor  do  projeto,  desde  o  seu
planejamento  até  a  sua  conclusão  final,  objetivando,  por  meio  de  um  conjunto
ordenado  de  providências,  reduzir  os  custos  do  empreendimento  sem  perda  de
qualidade.
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Posto isso, é importante lembrar que a Constituição Federal de 1988 (em seu art.
37)  e a Constituição Estadual  de  Minas Gerais (em seu art.  13)  consagraram de
forma expressa, entre os princípios que regem a administração pública, o princípio da
eficiência.

O  referido  princípio  exige  do  gestor  público,  no  âmbito  da  sua  atividade
administrativa,  a  “procura  de  produtividade  e  economicidade  e,  o  que  é  mais
importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a
execução dos  serviços  públicos  com presteza,  perfeição  e  rendimento  funcional.”
(Carvalho  Filho,  José  dos  Santos.  Manual  de  Direito  Administrativo,  19ª  revista,
ampliada e atualizada, p.24).

Assim,  por  força  do  referido  princípio  constitucional,  independentemente  da
existência de qualquer outra regulamentação, já é um dever constitucional do gestor
público,  em  tema de contratações  de obras  e  serviços  públicos,  adotar  todas  as
providências necessárias para a redução dos custos, mantendo-se o padrão mínimo
de qualidade para o atendimento ao interesse público.

A Lei nº 8.666, de 1993, endossando a exigência constitucional de eficiência, ao
estabelecer as normas gerais de licitações e contratos, exigiu como condição para as
contratações  de  obras  e  serviços  por  parte  da  administração  pública  a  prévia
realização de um planejamento, o qual deve ser formalizado através de um projeto
básico.

Nos termos do art. 6º, inciso IX, da lei citada, o projeto básico consiste no “conjunto
de  elementos  necessários  e  suficientes,  com  nível  de  precisão  adequado,  para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação,
elaborado  com  base  nas  indicações  dos  estudos  técnicos  preliminares,  que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos
métodos  e  do  prazo  de  execução,  devendo  conter  os  seguintes  elementos:  a)
desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; b) soluções técnicas
globais  e  localizadas,  suficientemente  detalhadas,  de  forma  a  minimizar  a
necessidade de reformulação ou de variantes  durante  as  fases de elaboração do
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projeto executivo e de realização das obras e montagem; c) identificação dos tipos de
serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como
suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem  frustrar  o  caráter  competitivo  para  a  sua  execução;  d)  informações  que
possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e
condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução;  e)  subsídios  para  montagem  do  plano  de  licitação  e  gestão  da  obra,
compreendendo  a  sua  programação,  a  estratégia  de  suprimentos,  as  normas  de
fiscalização e outros dados necessários em cada caso; f) orçamento detalhado do
custo global  da obra,  fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos
propriamente avaliados”.

Portanto,  como se vê,  o ordenamento jurídico já  possui  normas que exigem do
administrador  público,  quando  da  contratação  de  obras  e  serviços,  a  adoção  de
condutas administrativas aptas a alcançar a consagração do princípio constitucional
da eficiência (economicidade e qualidade).

O aperfeiçoamento dessas normas por meio de novas leis federais,  estaduais e
municipais,  visando assegurar  o alcance da eficiência  e possibilitar  o  controle  da
conduta administrativa, é medida constitucional.

Ademais, por força do disposto no art. 25, § 1º, da Constituição Federal, os estados
possuem  competência  legislativa  para  instituir  normas  sobre  procedimentos
administrativos em sede de contratações de obras e serviços, sempre observando as
normas gerais de licitações e contratos instituídas pela União Federal (Lei nº 8.666,
de 1993 e suas alterações posteriores).

Contudo,  ao  instituir  para  o  Poder  Executivo  a  obrigatoriedade  da  adoção  de
determinados  procedimentos,  detalhando  minuciosamente  a  forma  como  os  atos
administrativos  devem  ser  praticados  para  se  alcançar  uma determinada  conduta
estatal, é preciso cautela para que a lei não ultrapasse a sua função de estabelecer
normas  gerais  e  abstratas,  adentrando  em  atividades  tipicamente  administrativas,
inseridas  no  núcleo  funcional  do  Poder  Executivo,  cuja  autonomia  para  o  seu
desempenho está protegida pelo princípio constitucional da separação dos Poderes
(art. 2º).
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Esse  princípio  tem  como  um  dos  seus  postulados  a  chamada  reserva  de
administração,  que,  segundo  a  doutrina  “constitui  limite  material  à  intervenção
normativa  do  Poder  Legislativo,  pois,  enquanto  princípio  fundado  na  separação
orgânica e na especialização funcional das instituições do Estado, caracteriza-se pela
identificação,  no  sistema constitucional,  de  um  'núcleo  funcional  (...)  reservado  à
administração  contra  as  ingerências  do  parlamento',  por  envolver  matérias,  que,
diretamente atribuídas à instância executiva de poder,  revelam-se insuscetíveis de
deliberações concretas por parte do Legislativo”. (J. J. GOMES CANOTILHO, Direito
Constitucional. Coimbra: Almedina, 1991. p. 810/811, 5ª ed.).

No caso em análise, é fato que a metodologia da engenharia de valor não é o único
método existente e adequado para o alcance da máxima eficiência nas contratações
de obras e serviços, existindo nas ciências da administração, economia e engenharia
outras técnicas também aptas a levar o administrador ao alcance deste objetivo.

Com  efeito,  é  o  gestor  público  quem  vive  a  rotina  da  administração  pública,
enfrentado  os  casos  concretos,  é  ele  quem  pratica  os  atos  necessários  para  o
alcance  do  interesse  público,  sendo  impossível  ao  legislador  antecipar  todas  as
situações e dificuldades que serão vivenciadas pelo administrador e antever a melhor
solução para cada caso, prevendo-a de forma estanque na lei.

Exatamente por isso é que doutrina e jurisprudência têm entendido que o princípio
constitucional da separação dos Poderes reserva ao Poder Executivo autonomia com
relação ao exercício da sua função típica (função executiva),  inibindo intervenções
dos  outros  Poderes,  inclusive  do  Poder  Legislativo,  que  impliquem  verdadeira
substituição  do  administrador  público  pelo  legislador  no  desempenho  da  função
administrativa e eminentemente concreta.

Nessa linha, assim já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
“Vê-se, desse modo, que a intervenção normativa do Poder Legislativo, mediante

lei,  em  área  constitucionalmente  reservada  à  atuação  administrativa  do  Poder
Executivo, qualifica-se como procedimento incompatível com os padrões ditados pelo
princípio da separação de poderes. (…)

É que não se pode ignorar, presente o contexto ora em exame, que, em tema de
desempenho concreto, pelo Poder Executivo, das funções tipicamente administrativas
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que lhe são inerentes, incide clara limitação material à atuação do legislador, cujas
prerrogativas institucionais sofrem as restrições derivadas do postulado constitucional
da reserva de Administração.” (Recurso Extraordinário 427574/MG; relator min. Celso
de Mello; DJe 10/2/2012).

Dessa  forma,  a  proposição,  ao  estabelecer  a  possibilidade  do  gestor,
motivadamente, não adotar as metodologias da engenharia de valor, cuidou de não
impor ao Poder Executivo, incondicionalmente, a adoção das referidas técnicas na
execução de projetos de obras e serviços públicos, afastando qualquer conflito com o
princípio constitucional da reserva de administração.

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

do Projeto de Lei nº 4.812/2013.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Lafayette de Andrada - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.957/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Esmeraldas  o  imóvel  que
menciona.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 28/2/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Na reunião de 25/3/2014, a relatoria solicitou que o projeto fosse, nos termos do art.
301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão,  para  que informasse esta  Casa sobre  a situação efetiva  do  imóvel  e  se
haveria  algum  óbice  à  alienação  pretendida;  e  ao  prefeito  do  Município  de
Esmeraldas, para que declarasse sua aquiescência à doação pleiteada.
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Vencido  o  prazo  previsto  no  citado  art.  301  do  Regimento  Interno  sem  que  a
resposta da Seplag tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.957/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Esmeraldas o terreno com área de 615m², localizado na Vila
Andiroba, para abrigar uma escola, um centro esportivo ou um posto de saúde.

A transferência de patrimônio público, ainda que para outro ente federativo, deve
obedecer ao disposto no art. 18 da Constituição Mineira, que exige avaliação prévia,
autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos casos de doação e permuta,
na forma da lei.

Ademais,  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, exige, além
da autorização desta Casa, a subordinação da alienação ao interesse público, o que
está  atendido  com  as  finalidades  indicadas  no  parágrafo  único  do  art.  1º  da
proposição.

Para garantir a utilização do bem em função do interesse público, o § 1º do art. 17
da  referida  Lei  nº  8.666,  de  1993,  estabelece  que,  cessadas  as  razões  que
justificaram a doação de um imóvel, ele reverterá ao patrimônio do doador.

Em decorrência disso, deve ser incluído no projeto de lei em análise dispositivo que
estabeleça a reversão do imóvel 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
finalidade prevista na norma que autoriza sua doação. Desse modo, fica assegurado
o  cumprimento  da  finalidade  prevista  ou  a  reversão  do  bem  no  patrimônio  do
donatário, evitando-se a perpetuação do vínculo com o doador.

Cabe ressaltar que o prefeito do Município de Esmeraldas, por meio do Ofício nº
81/2014, manifestou sua concordância com a alienação em tela, ressaltando que a
comunidade de Andiroba necessita do local para a instalação de serviços públicos.

Por fim, com a finalidade de incluir a cláusula de reversão e adequar o texto da
proposição à técnica legislativa, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo
nº 1.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.957/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Esmeraldas  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 Esmeraldas o

imóvel com área de 615m² (seiscentos e quinze metros quadrados), situado na Praça
João Francisco da Silva, na Vila Andiroba, nesse município, e registrado sob o nº
3.560, a fls. 296 do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Esmeraldas.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se a instalação de
escola, centro esportivo ou posto de saúde.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Luiz Henrique - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.994/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  da deputada Rosângela Reis,  o projeto em epígrafe “dispõe sobre a
Política Estadual de Diversificação Produtiva dos Municípios mineradores”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 13/3/2014,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões de Constituição e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Incumbe a esta comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
A proposição em análise institui a política estadual de diversificação produtiva dos

municípios mineradores com a finalidade de promover o fortalecimento da economia
local  por  meio  do  apoio  ao  planejamento  e  do  incentivo  ao  desenvolvimento  e
implantação  de  empreendimentos  nas  áreas  de  prestação  de  serviços,  de
agropecuária, de comércio e de outras atividades industriais nesses municípios.

A definição dos municípios mineradores foi atribuída a regulamento.
Os arts. 2º, 3º e 4º do projeto cuidam, respectivamente, dos objetivos, das diretrizes

e dos instrumentos da política em estudo.
Na sequência, o art. 5º da proposição obriga o Estado a fornecer assistência, no

que  couber,  à  elaboração  de  políticas  de  apoio  à  diversificação  produtiva  nos
municípios  mineradores.  Por  fim,  o  art.  6º  altera  a  Lei  nº  16.296,  de  2006,  para
acrescentar dispositivo que trata da diversificação da estrutura produtiva do Estado,
principalmente nas regiões mineradoras.

De  acordo  com  a  justificação  que  acompanha  o  projeto,  a  diversificação  da
atividade produtiva dos municípios mineradores foi indicada como proposta prioritária
no  seminário  legislativo  Minas  de  Minas,  promovido  por  esta  Casa,  com  ampla
participação da sociedade civil.

Feitas essas considerações, passemos a análise jurídica da proposição.
Inicialmente,  esclarecemos  que  a  matéria  não  se  encontra  entre  aquelas  de

iniciativa privativa, indicadas no art. 66 da Constituição do Estado, de modo que não
vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por parlamentar.

Além disso, o projeto não viola regra de competência legislativa para tratamento da
matéria.  Com efeito,  é sabido que a Constituição atribui privativamente à União a
competência para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia
(art.  23,  XI)  e,  ainda,  que são bens  da União os  recursos minerais,  inclusive  do
subsolo. Todavia, o projeto em análise aborda matéria distinta, nada relacionada à
exploração mineral. Relaciona-se, outrossim, à assistência do Estado à diversificação
da atividade produtiva dos municípios mineradores.

É por tal razão também que não há impedimento à tramitação da matéria em estudo
nesta Casa em face da tramitação atual do novo marco regulatório da mineração no
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Congresso  Nacional  -  Projeto  de  Lei  nº  5.807,  de  2013.  Este  projeto  cuida  de
questões estranhas à proposição em análise, abordando temas como à criação do
Conselho Nacional de Política Mineral e uma Agência Reguladora de Mineração e
também  Mudanças  na  Outorga  de  Título  Mineral  com  vistas  a  garantir  melhor
acompanhamento, fiscalização e gestão pelo órgão gestor.

Do  ponto  de  vista  material,  é  importante  ressaltar  que  a  proposição  cumpre
obrigação imposta pela Constituição mineira ao Estado, tal como descrito em seu art.
252, com o seguinte teor:

"Art. 253 - O Estado assistirá, de modo especial, o Município que se desenvolva em
torno de atividade mineradora, tendo em vista a diversificação de sua economia e a
garantia de permanência de seu desenvolvimento socioeconômico.

§ 1º - A assistência de que trata este artigo será objeto de plano de integração e de
assistência aos Municípios mineradores, a se efetivar, tanto quanto possível, por meio
de associação que os congregue.

§ 2º - A lei que estabelecer o critério de rateio da parte disponível do imposto a que
se  refere  o  art.  144,  I,  b,  reservará  percentual  específico  para  os  Municípios
considerados mineradores.

(Vide Lei nº 13.803, de 27/12/2000.)
§ 3º - A lei criará o Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores,

formado por recursos oriundos do Estado e dos Municípios interessados, cuja gestão
dará  prioridade  à  diversificação  de  atividades  econômicas  desses  Municípios,  na
forma de lei complementar".

Em vista da relevância da matéria para a economia de Minas Gerais, a Constituição
mineira  trouxe  instrumentos  que  buscam  tornar  efetivo  o  apoio  do  Estado  à
diversificação da atividade produtiva dos Municípios mineradores. Além de prever a
criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores, a Carta
Estadual  também estabeleceu que  os  recursos  financeiros  destinados  ao Estado,
resultantes de sua participação na exploração de recursos minerais em seu território
ou de compensação financeira correspondente serão, prioritariamente, aplicados de
forma a garantir a prestação de tal assistência do Estado aos Municípios (art. 252 da
Constituição Estadual).
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Desta forma, pode-se concluir que a proposição em análise não encontra obstáculo
jurídico a sua tramitação nesta Casa, cumprindo, outrossim, obrigação imposta ao
Estado pela Constituição Mineira no intuito de beneficiar  a economia e, em última
análise, a população dos municípios mineradores.

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

do Projeto de Lei nº 4.994/2014.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.133/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  presidente  do  Tribunal  de Justiça,  “fixa  o
percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder
Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2014”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em
seguida, foi encaminhada à Comissão de Administração Pública, a qual, em análise
de mérito, opinou por sua aprovação com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise fixa em 6% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário para o ano de 2014, nos termos do art. 37, inciso X, da
Constituição da República. Segundo o art. 1º, a partir de 1º de maio de 2014, o valor
do  padrão PJ-01,  constante  no  item “b”  da Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de
Vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, que compõe o Anexo X
da Lei nº 13.467, de 2000, passará a ser de R$ 1.027,13.

Ainda conforme a proposição, não farão jus à revisão os servidores inativos cujos
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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 bem como os servidores de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de
2007,  pois  a  esses  servidores  são  aplicadas  as  regras  do  Regime  Geral  de
Previdência Social.

Por meio do ofício que encaminha o projeto, o presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais - TJMG - informou que a proposição visa cumprir preceito
constitucional, mais especificamente o art. 37, inciso X, e a Lei nº 18.909, de 31 de
maio de 2010, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos
servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado.  O  presidente  destacou  que  o  índice
adotado  (6%)  representa  previsão  aproximada  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao
Consumidor Amplo - IPCA - para o período.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-
constitucional  a impedir  a  normal  tramitação do projeto,  visto  “que há reserva  de
iniciativa do Tribunal de Justiça para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria,
nos termos do art. 66, IV, “a”, da Constituição Estadual” e que a “proposição confere
efetividade ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição da República”, pois se
trata “de mera recomposição remuneratória, em face de perdas inflacionárias”.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta
meritória, visto que “valoriza os servidores do Judiciário mineiro, ao aperfeiçoar o seu
regime remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público”.

Não obstante, a fim de atualizar a legislação e em atenção à técnica legislativa, a
referida comissão propôs modificação “do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro
de 2000, de forma que ele passe a refletir a alteração do valor do padrão PJ-01 da
Tabela de  Escalonamento  Vertical  de Vencimentos contida  no  projeto”.  Para  isso,
apresentou a Emenda nº 1, com a qual concordamos.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação
da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,
estando,  portanto,  condicionada  ao  cumprimento  das  normas  que  disciplinam  a
matéria financeira e orçamentária.
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Segundo o inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  a  geração  de  despesas  será  acompanhada  de
declaração  do  ordenador  de  despesa  afirmando  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O § 1º do art. 17 da mesma lei
estabelece que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado,
como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos
dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, porém, o §
6º do referido artigo excepciona o reajustamento de remuneração de pessoal, de que
trata  o  inciso  X do  art.  37  da  Constituição da República,  do  cumprimento  dessa
exigência.

O art. 20, II, “b”, da LRF, por sua vez, estabelece que a despesa total com pessoal
do Poder Judiciário, na qual se incluem as despesas do Tribunal de Justiça - TJ - e do
Tribunal de Justiça Militar - TJM -, não poderá exceder o percentual de 6% da receita
corrente líquida - RCL. Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite
prudencial de 95% do limite total,  a partir  do qual medidas corretivas deverão ser
adotadas  para  evitar  que  o  limite  máximo  seja  atingido,  entre  as  quais  estão  a
vedação  de  concessão  de  vantagem,  aumento,  reajuste  ou  adequação  de
remuneração a qualquer título. No entanto, o referido dispositivo também ressalva a
revisão  geral  anual  da  observância  dos  limites  estabelecidos  para  o  gasto  com
pessoal, objetivo da proposição em análise.

Segundo  informações  que  acompanham  a  justificação  do  projeto  e  o  Ofício  nº
027/DEF/GAB/2014,  de  11/4/2014,  do  TJM,  o impacto  gerado pela  concessão do
reajuste proposto representa, em 2014, o montante de R$96.555.982,80.

O mencionado ofício do TJM contém ainda a declaração do ordenador de despesa
daquele órgão, informando que o impacto do projeto em tela “apresenta 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”.
Além disso, informa que o “Orçamento para a Justiça Militar, aprovado para 2014,
inclui a despesa decorrente da concessão do referido ajuste”.
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De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - do TJ e do TJM, as despesas
com pessoal desses órgãos concernentes ao período de maio de 2013 a abril  de
2014 se encontram abaixo do limite prudencial estabelecido pela LRF. Adicionando-se
o valor do impacto financeiro da proposta, para o exercício de 2014, o valor ainda
permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  RCL  para  o  mesmo
período,  conforme  publicado  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  em
29/5/2014.

Destaque-se, ainda, que o projeto de lei em tela atende também ao disposto no art.
169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa
autorização em seu art. 14.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.133/2014, no 1°

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Durval Ângelo - Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.165/2014
Comissão de Administração Pública

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.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao
mérito da proposição, conforme dispõe o art.102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise 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.

Conforme  justificativa  que  acompanha  o  projeto,  o  percentual  utilizado  para  a
revisão consiste na inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA - referente ao período de maio de 2013 a abril de 2014.

A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbice de natureza jurídica
capaz de impedir a tramitação do projeto de lei em análise.

A proposição abrange apenas os servidores do quadro de pessoal dos serviços
auxiliares do Ministério Público do Estado, não abrangendo os membros do Ministério
Público, que são remunerados pelo sistema de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da
Constituição da República.

Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas, sim, de mera recomposição
remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento do disposto no art.
37, X, da Constituição da República, que determina: “A remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados  por  lei  específica,  observada  a  iniciativa  privativa  em  cada  caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e
sem  distinção  de  índices,  constitui  uma  luta  histórica  dos  servidores  públicos
estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente.

Também  é  importante  lembrar  que  o  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal
estabelece  os  princípios  norteadores  da  administração  pública,  entre  os  quais  a
eficiência.

Verificamos, portanto, que a proposição, além de conferir efetividade aos comandos
constitucionais, valoriza os servidores do Ministério Público estadual, ao aperfeiçoar o
seu regime remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público.

É importante destacar que o reajuste em questão não se aplica ao servidor inativo
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cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.  40 da
Constituição Federal, os quais devem ser reajustados na forma prevista no § 8º do
mesmo artigo,  em virtude das alterações ocorridas no regime de aposentação do
servidor público pela Emenda à Constituição nº 41, de 2003.

Destacamos,  ainda,  que  o  art.  169  da  Constituição  Federal  estabelece  que  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
de pessoal  e aos acréscimos dela  decorrentes,  bem como se houver  autorização
específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Nesse  sentido,  a  Lei  nº  20.373,  de  9  de  agosto  de  2012,  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias, 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”.

Na mensagem  por  meio  da  qual  se  encaminhou  o  projeto  em  exame,  o  autor
destaca que a despesa decorrente da aplicação desse índice será suportada com
recursos orçamentários adicionais, por meio de suplementação, a qual já foi solicitada
ao Poder Executivo, 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”. Também foi apresentada a projeção do impacto orçamentário que será gerado
pela revisão remuneratória, destacando os seus reflexos na Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Informamos que, quanto a esse ponto, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária oportunamente o analisará.

Lembramos, também, que o inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que
qualquer agente público, 180 dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na
circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a
recomposição  da  perda  de  seu  poder  aquisitivo  ao  longo  do  ano  da  eleição.  A
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proposição em análise, contudo, trata somente da mera recomposição remuneratória
da perda do poder aquisitivo, calculada com base em índice oficial.

Por fim, com o fito de aprimorar a redação do projeto e em observância à técnica
legislativa, apresentamos ao final do parecer o Substitutivo nº 1.

Por todas as razões anteriormente aduzidas, somos pela aprovação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.165/2014 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado referente ao ano de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O valor dos multiplicadores a que se refere o item IV.2 do Anexo IV da Lei

n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a Tabela de Escalonamento
Vertical de Vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado, modificado
pela Lei n° 20.982, de 20 de novembro de 2013, fica reajustado, a partir de 1° de
maio de 2014, em 6% (seis por cento), nos termos do art. 37, X, da Constituição da
República.

Parágrafo único - Em virtude da aplicação do índice previsto no caput, o quadro de
multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no
item IV.2 do Anexo IV da Lei n° 13.436, de 1999, modificado pela Lei n° 20.982, de
2013, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.

Art.  2°  -  O  disposto  nesta  lei  não se aplica ao  servidor  inativo  cujos proventos
tenham sido calculados nos termos dos §§ 3° e 17 do art.  40 da Constituição da
República e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo.

Art. 3° - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n°
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.



918
____________________________________________________________________________

Gustavo  Corrêa,  presidente  e  relator  -  Sargento  Rodrigues  -  Wander  Borges  -
Leonardo Moreira.

ANEXO
(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO IV
(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
(…)
IV.2 - Multiplicadores
*  -  O  quadro  contendo  o  escalonamento  vertical  de  vencimentos  e  os

multiplicadores foi publicado no Diário do Legislativo, de 10.6.2014.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 51/2013

Comissão de Administração Pública
Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  justiça,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
51/2013 “revoga o parágrafo único do art. 183 da Lei Complementar nº 34, de 12 de
setembro de 1994”.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma original.
Retorna, agora, a esta comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos do

art. 189, § 1º, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em análise pretende revogar  o parágrafo único do art.  183 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público
do Estado e  dá  outras  providências.  O  dispositivo  diz que,  se algum membro do
Ministério Público for removido para outra comarca, a vaga surgida em decorrência
dessa remoção deverá, obrigatoriamente, ser provida por promoção.

Nos termos da justificação, a regra em vigor privilegia os membros de entrância
inferior  em  detrimento  dos  membros  de  entrância  superior.  Essa  situação  se
justificava  porque  havia  número  maior  de  entrâncias,  com  a  última  entrância  da
carreira possuindo um número de promotores que correspondia a apenas 20% (vinte
por cento) do número total de membros previstos para a instituição. Atualmente, no
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entanto,  a estrutura  da  carreira  é absolutamente diferente,  com menos entrâncias
(primeira, segunda e especial), e se revela mais moderna e horizontal.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma original.  Em  1º
turno,  esta  comissão também se posicionou de maneira favorável  ao  projeto,  por
entender  que permite  aos  membros  do  Ministério  Público  uma movimentação  na
carreira  mais  coerente  com  sua  estrutura  atual,  favorecendo,  ademais,  a  melhor
distribuição dos promotores por todas as regiões do Estado.

Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do
assunto,  mantemos  o  posicionamento  adotado  no  1º  turno  de  tramitação,  pela
aprovação da proposição em análise.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 51/2013.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Wander Borges - Sargento

Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/6/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  a  deputada  Luzia  Ferreira.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos
termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  É aprovado requerimento do
deputado Luiz Henrique solicitando que o Projeto de Lei nº 3.761/2013 seja apreciado
em último lugar dessa fase. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 62/2014 e do Projeto de
Lei nº 4.672/2013, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Sebastião
Costa).  Registra-se a saída do deputado Dalmo Ribeiro Silva.  Nesse momento,  a
deputada  Luzia  Ferreira  passar  a  substituir  o  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  por
indicação da liderança do BTR. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do
Projeto  de  Lei  nº  3.761/2013  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças - Lafayette de Andrada - Wander

Borges.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/6/2014
Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Inácio Franco,  por  indicação da liderança do BAM) e os
deputados  Gustavo  Corrêa,  Célio  Moreira  (substituindo  o  deputado  Sargento
Rodrigues,  por  indicação da liderança do BTR),  Rogério  Correia e Dalmo Ribeiro
Silva  (substituindo  o  deputado  Leonardo  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do
BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado
Sebastião  Costa.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo
Corrêa,  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 da pauta e a discutir
e votar proposições da comissão. Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos, às
10h54min,  passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº
62/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2, apresentadas (deputado Gustavo Corrêa); e dos Projetos de Lei
nºs  4.673/2013  com  a  Emenda  nº  1  apresentada  (relator:  deputado  Leonardo
Moreira); 5.094/2014 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda nº 3, apresentada (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição);  e 5.133/2014 com a Emenda nº 1, apresentada (relator:
deputado Gustavo Corrêa). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  desconvoca a reunião extraordinária da mesma data, às 14
horas, e convoca reuniões extraordinárias para o dia 9/6/2014, às 14 horas e às 15
horas, com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei Complementar nº 51/2013 e os
Projetos de Lei nºs 4.672/2013 e 5.165/2014, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
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Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa,  presidente -  Sargento  Rodrigues -  Leonardo Moreira -  Wander

Borges.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
5/6/2014

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara
(substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da  liderança  do  BMSC)  e  o
deputado  João  Leite,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência
informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  projeto  idealizado  pela  Sra.  Nívia
Mônica da Silva, promotora de Justiça dos Direitos Humanos, sobre o trabalho com
detentos. Registra-se a presença do deputado Cabo Júlio. A presidência interrompe
os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Nivia  Mônica  da  Silva,
promotora de justiça coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos; Cirlene Lima Ferreira, presidente do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh; Vanessa Andrade de
Barros, pesquisadora do Observatório Nacional do Sistema Prisional; Daniela Tiffany
Prado de Carvalho, coordenadora do Programa de Inclusão Social de Egressos do
Sistema  Prisional  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social;  e  os  Srs.
desembargador Nelson Messias de Morais, coordenador do Projeto Novos Rumos do
Tribunal  de  Justiça;  José  Ricardo  dos  Santos  Freitas  Veras,  juiz  coordenador
executivo  do Programa Novos  Rumos do Tribunal  de  Justiça;  Guilherme Augusto
Alves Lima, diretor de trabalho e produção da Secretaria de Estado de Defesa Social;
Luiz Eduardo Coelho,  assessor  da Superintendência de Atendimento ao Preso da
Secretaria de Estado de Defesa Social; João Batista de Souza Júnior, representante
da Diretoria de Trabalho e Núcleo de Parcerias da Secretaria de Estado de Defesa
Social; Fernando Tadeu Davi, coordenador do Projeto de Monitoramento de Unidades
Prisionais; Amarildo José de Melo, pároco e coordenador da Pastoral Carcerária de
São Joaquim de Bicas; Geraldo Magela Ribeiro, padre e coordenador diocesano da



924
____________________________________________________________________________

Pastoral  Carcerária  de  Divinópolis;  Micharlis  Stânio  da  Fonseca,  presidente  da
Câmara  Municipal  de  Igarapé,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra a deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a
palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
dia Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.474/2013 é retirado de pauta
por  determinação  do  presidente  da  comissão,  por  não  cumprir  pressupostos
regimentais.  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei nº 4.495/2013 é retirado de pauta por determinação do presidente da
comissão,  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/6/2014
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio Bouças, Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva,
por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Wander  Borges  (substituindo  o  deputado
Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
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comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
Lei  nºs  5.239,  5.242,  5.249,  5.252 e  5.265/2014 (deputado  Dalmo Ribeiro  Silva);
5.246,  5.247,  5.251,  5.254,  5.255,  5.262 e  5.263/2014 (deputado André Quintão);
5.244, 5.245, 5.253, 5.257, 5.258 e 5.260/2014 (deputado Leonídio Bouças); 5.259 e
5.264/2014 (deputado Luiz Henrique); 5.241/2014 (deputado Sebastião Costa); 5.256
e  5.266/2014  (deputado  Gustavo  Perrella);  e  5.240,  5.248,  5.250  e  5.261/2014
(deputado Duilio de Castro). 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  1.000/2011 na forma do  Substitutivo  nº  1  e
1.902/2011 (relator:  deputado Sebastião Costa).  O Projeto de Lei  nº 1.666/2011 é
retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Leonídio  Bouças,
aprovado pela comissão. Nesse momento, registra-se a presença do deputado Luiz
Henrique.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
3.508/2012  (relator:  deputado  Sebastião  Costa).  É  convertido  em  diligência  ao
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº 3.585/2012
(relator: deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição). Registra-se a saída
do deputado Wander Borges. 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 4.542/2013, 4.994 e 5.006/2014 na
forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Sebastião  Costa);  4.588/2013  e
4.993/2014 (relator:  deputado Lafayette de Andrada,  em virtude de redistribuição);
4.812/2013 e 4.957/2014 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Leonídio
Bouças, sendo o segundo em virtude de redistribuição). É convertido em diligência à
Secretaria de Estado de Fazenda e ao Detran-MG o Projeto de Lei nº 5.170/2014
(relator: deputado Luiz Henrique). O Projeto de Lei nº 5.237/2014 é retirado da pauta
por  determinação  do  presidente  da  comissão,  por  não  cumprir  pressupostos
regimentais. É distribuído em avulso o parecer do relator Leonídio Bouças ao Projeto
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de Lei nº 5.245/2014, o qual conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da referida matéria. 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 4.346/2013 (relator: deputado Lafayette de Andrada, em virtude de
redistribuição); 4.865/2014 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique, em
virtude  de  redistribuição);  5.167,  5.227  e  5.230/2014  (relator:  deputado  Leonídio
Bouças). Os Projetos de Lei nºs 5.229, 5.231 e 5.233/2014 são retirados de pauta por
determinação do presidente da comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento
em que se solicita pedido de informação, nos termos do art. 301, parágrafo único do
Regimento Interno, ao autor do Projeto de Lei nº 5.228/2014, para que o processo
seja  instruído  com  a  documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a
finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca a
reunião  extraordinária  do  dia  9/6/2014,  às  19h30min,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique  -  André  Quintão  -  Lafayette  de

Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.346/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Mantenedora da Guarda Mirim de Janaúba, com sede
no Município de Janaúba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.346/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mantenedora da Guarda Mirim de Janaúba, com sede no Município de
Janaúba.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  33  veda  a
remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados  e  mantenedores;  e  o
parágrafo único do art. 44 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro
no Conselho Nacional de Assistência Social.

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

Projeto de Lei nº 4.346/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.865/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa dar a
denominação de Roosevelt Monteiro Porto ao trecho das LMG-680 e LMG-690 que
liga os Municípios de Brasilândia de Minas, Ribeiros e Paracatu.
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A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 7/2/2014 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da 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 22/4/2014, o relator solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301
do  Regimento  Interno,  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de
Relações Institucionais,  a  fim de que o  órgão  enviasse a  esta  Casa informações
sobre os trechos a serem denominados.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.865/2014 tem por escopo dar a denominação de Roosevelt
Monteiro  Porto  ao  trecho  das  LMG-680  e  LMG-690  que  liga  os  Municípios  de
Brasilândia de Minas, Ribeiros e Paracatu.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são tratadas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.



929
____________________________________________________________________________

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da
proposição por membro deste Parlamento.

Por fim, cabe informar que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais enviou a nota técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG -, de 21/2/2014, por meio da qual este órgão se
manifesta  favoravelmente  à  pretensão  da  proposição no que  se  relaciona  com  o
trecho da LMG-690, do Município de Paracatu ao Povoado de Porto Buriti, uma vez
que desse local até Brasilândia de Minas, passando pelo Distrito de entre Ribeiros, a
rodovia é municipal, delegada ao DER-MG por meio do Convênio nº 30039/13, para
obras do Programa Caminhos de Minas.

Em decorrência desses esclarecimentos, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao
final deste parecer, para dar a denominação ao trecho estadual.

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

do Projeto de Lei n° 4.865/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominada Roosevelt Monteiro Porto a Rodovia LMG-690, que liga o

Povoado  de  Porto  Buriti  ao  entroncamento  com  a  BR-040,  no  Município  de
Paracatu.”.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Leonídio Bouças - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.190/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo declarar de utilidade pública a ONG Atuação, com sede no Município de São
João del-Rei.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  5.190/2014  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  ONG

Atuação,  com sede no Município  de  São João  del-Rei,  pessoa jurídica  de  direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo promover
a defesa de bens e direitos sociais.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  projetos  e  ações  que  visem  à
preservação  e  recuperação  de  áreas  degradadas;  busca  criar  oportunidades  de
geração de renda; estimula a parceria e o diálogo local; oferece assessoria e formula
diretrizes que subsidiem políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a
comunidade de São João del-Rei, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar
o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.190/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.192/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  o  Instituto  Maçônico  de  Gestão de  Projetos
Sociais - Imag -, com sede no Município de Timóteo.

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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.192/2014 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Maçônico de Gestão de Projetos Sociais - Imag -, com sede no Município de Timóteo,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo a promoção de projetos e programas de inclusão social.

Com esse propósito, a instituição elabora, executa, desenvolve e promove ações de
capacitação  e  qualificação  de  jovens  e  adultos,  objetivando  sua  integração  ao
mercado de trabalho; fomenta e realiza pesquisas e estudos para o desenvolvimento
de tecnologias alternativas; defende os direitos estabelecidos e estimula a construção
de novos direitos; promove a ética, a paz, os direitos humanos, a democracia e outros
valores universais.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade modificar a redação do art. 1º do projeto em análise a fim
de adequar o nome da entidade ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Imag com a comunidade de
Timóteo,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.192/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.195/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Renovadora do Bairro Cidade
Nova, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.195/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Renovadora do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Unaí,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo o trabalho em prol da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  sociais,  educacionais,
culturais, ambientais e desportivas; celebra convênios em parceria com associações
congêneres, empresas e órgãos do governo; busca a preservação do meio ambiente
e realiza pesquisas sobre a situação socioeconômica dos moradores.

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° 5.195/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.198/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Entidade Assistencial Rosa de Saron, com sede no
Município de Uberaba.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.198/2014 pretende declarar de utilidade pública a Entidade

Assistencial Rosa de Saron, com sede no Município de Uberaba, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo o
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desenvolvimento  de  ações  de  assistência  social,  além  de  amparar  a  família,
atendendo às suas necessidades emergenciais.

Com esse propósito, a instituição busca promover eventos e campanhas de caráter
filantrópico; colabora com o poder público na formulação de políticas públicas; e apoia
e promove a capacitação profissional e a integração dos indivíduos no mercado de
trabalho.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a
comunidade menos favorecida de Uberaba, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.198/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.212/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Assistência Social Daud Gantus
Nasser, com sede no Município de Paraguaçu.

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 5.212/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Assistência Social Daud Gantus Nasser, com sede no Município de Paraguaçu,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo a proteção à criança por meio do combate à desnutrição infantil.

Com esse propósito, a instituição defende os menores carentes, proporcionando-
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lhes  alimentação,  formação  educacional  e  apoio  psicológico;  além  de  oferecer
orientação e apoio sociofamiliar, visando à sua reintegração à família e à sociedade.

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 em análise
a  fim  de  adequar  o  nome  da  entidade  ao  consubstanciado  em  seu  estatuto
constitutivo.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
dos menores carentes do Município de Paraguaçu, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.212/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.221/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, com sede
no Município de Conceição das Alagoas.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  5.221/2014 pretende declarar  de utilidade pública o Lar  da

Criança  Vitorino  Francisco  Rodrigues,  com  sede  no  Município  de  Conceição  das
Alagoas,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo a prestação de serviços a crianças vítimas de
abandono, desagregação familiar ou maus- tratos.

Com esse propósito,  a instituição acolhe essas crianças, oferecendo-lhes apoio,
hospedagem, alimentação e assistência social e psicológica.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  na
proteção  das  crianças  do  Município  de  Conceição  das  Alagoas,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.221/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.229/2014
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  Beneficente  Kerygma,  com  sede  no  Município  de
Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2014  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 5.229/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Kerygma, com sede no Município de Varginha.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  6º  veda  a
remuneração de seus dirigentes e associados; e o art. 33 determina que, na hipótese
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de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, para
ser aplicado nos mesmos objetivos da associação dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.229/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.231/2014

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  Protetora  de  Animais  de  Varginha,  com  sede  no
Município de Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.231/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora de Animais de Varginha, com sede no Município de Varginha.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  43  veda  a
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remuneração de seus diretores; e o parágrafo único do art.  44 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere.

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

Projeto de Lei nº 5.231/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.233/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Rural  de  Campinas,  com  sede  no
Município de Mato Verde.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2014  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 5.233/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Rural de Campinas, com sede no Município de Mato Verde.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

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

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

Projeto de Lei nº 5.233/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.000/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro e decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 519/2007, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Carlos Chagas o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  tem por  objetivo  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao Município de

Carlos Chagas imóvel constituído de terreno edificado, com área de 944m², situado
na Avenida Capitão João Pinto, nº 13, nesse município.

Cabe esclarecer  que a  Comissão de Constituição e  Justiça,  embora  não  tenha
encontrado no projeto qualquer vício de natureza jurídica, houve por bem apresentar
o  Substitutivo  nº  1,  com  os  objetivos  de  sanar  erro  material  relativo  aos  dados
cadastrais do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa.

Com o propósito de proteger o interesse público, que deve revestir a alienação, o
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projeto estabelece que o imóvel será destinado à instalação do Poder Legislativo do
Município de Carlos Chagas e determina sua reversão ao patrimônio do doador se,
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada tal destinação.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem
público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa
norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cumpre-nos esclarecer que a proposição atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o
erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.000/2011, no

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Romel

Anízio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.902/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Belo Vale o imóvel que especifica. Publicada
no Diário do Legislativo de 27/5/2011, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Vem agora a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.



940
____________________________________________________________________________

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.902/2011 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Belo Vale imóvel situado nessa localidade, com área de 795,38m², registrado sob
o nº 104, às folhas 33 e 34 do Livro 3 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Belo Vale. Estabelece a proposição que o imóvel será destinado à instalação de
apoio operacional da prefeitura municipal e à promoção de atividades de interesse
social.

A Comissão de Constituição e Justiça baixou a matéria em diligência à Secretaria
de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  para  que  informasse  esta  Casa  sobre  a
situação efetiva do imóvel  e se haveria algum óbice à alienação pretendida;  e ao
prefeito  municipal  de  Belo  Vale,  para  que declarasse sua aquiescência  à  doação
pleiteada.  Transcorrido  o  prazo  regimental,  não  foram  recebidas  respostas  às
diligências. A referida comissão apontou que a transferência de patrimônio público,
mesmo  para  outro  ente  federativo,  deve  obedecer  ao  disposto  no  art.  18  da
Constituição Mineira, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação,
dispensada esta nos casos de doação e permuta, na forma da lei. Além disso, deve
atender  ao  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  estabelece,  além  da
necessidade de autorização desta Casa, a subordinação da alienação ao interesse
público. Entendeu aquela comissão que as finalidades indicadas no parágrafo único
do  art.  1º  do  projeto  suprem  a  indicação  do  justificado  interesse  público.  Dessa
maneira, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei
nº 1.902/2011 na forma apresentada.

No que é próprio desta comissão, consideramos atendidos os requisitos legais para
a transferência de domínio de bem público. A eventual transformação da proposição
em lei não acarreta despesas para o erário nem interfere negativamente na execução
orçamentária  estadual.  Dessa  maneira,  e  considerando  o  parecer  favorável  da
Comissão de Constituição e Justiça, não é adequado obstar sua tramitação.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.902/2011, em primeiro turno, na

forma original.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
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Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Romel  Anízio  -  Ulysses
Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.995/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O governador do Estado, por meio da Mensagem nº 203/2012, enviou a esta Casa

projeto de lei  que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim
Moreira 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.

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  2.995/2012 objetiva  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, à folha nº 1 do Livro nº 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Quanto  à repercussão financeira,  a  doação do imóvel,  de fato,  representa  uma
redução do patrimônio do Estado. Porém, o imóvel estará apenas passando da esfera
estadual para a esfera municipal, permanecendo como patrimônio público. Importante
salientar que ele fora doado ao Estado pelo próprio Município de Delfim Moreira, no
ano de 1984. Além disso, o Estado informou não ter interesse na utilização do imóvel
e se manifestou favoravelmente à doação, indicando que nele serão desenvolvidas
ações do programa Pró-Infância, gerando ganhos na prestação de serviços públicos
para a população local.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.995/2012, no 1º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Ulysses

Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.141/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Sebastião Costa, visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Matozinhos 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
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Matozinhos o imóvel com área de 360m², situado naquele município e
registrado sob o nº 4.634, a fls. 4.640 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Matozinhos.

Com  o  propósito  de  proteger  o  interesse  público  de  que  deve  revestir-se  a
alienação, conforme preceitua o art. 17, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  o  projeto
estabelece,  no  parágrafo  único  de  seu  art.  1º,  que  o  imóvel  será  destinado  à
edificação de unidade de saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça, considerando que o § 1º do referido art. 17
determina  que  os  imóveis  doados,  cessadas  as  razões  que  justificaram  sua
transferência, devem reverter ao patrimônio do doador, houve por bem apresentar a
Emenda nº 1. Essa emenda estabelece a reversão do imóvel se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a 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,  é
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estabelecido 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 exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.141/2012, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Ulysses

Gomes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.508/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  a  proposição  em  epígrafe,
resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  373/2007,  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade  de  instalação  de  gabinete  sanitário  em  ônibus  intermunicipal  de
passageiros.

Publicada no Diário do Legislativo, no dia 25/10/2012, a proposição foi distribuída
às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe  a  esta  comissão emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  estudo  pretende  tornar  obrigatória  a  instalação  de  gabinete

sanitário nos ônibus intermunicipais, desde que o percurso da viagem seja superior a
80km.

Inicialmente, cabe-nos dizer que projeto de lei idêntico a esse tramitou nesta Casa
na legislatura passada (Projeto de Lei n° 373/2007), ocasião em que recebeu parecer
pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Entretanto,  houve  alteração  no
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panorama jurídico a demandar a análise da matéria sob uma ótica diversa. Nesse
ponto, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal - STF - tem se manifestado pela
inconstitucionalidade de leis estaduais que interferem nos contratos em curso e criam
novas obrigações para os concessionários.

A edição de lei que proponha alterações em contratos vigentes é matéria bastante
discutida, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, em razão da modificação do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Assim, ao proceder à concessão do serviço, deve o Estado estabelecer, no edital de
licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário, obrigações que devem
ser  observadas  na  prestação  do  serviço  público.  Tais  normas,  segundo  o
ensinamento da administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, devem obedecer ao
princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir  que o
contratado tenha assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar
suas obrigações e manter,  durante toda a execução do contrato, a relação custo-
benefício estabelecida no momento de sua celebração ("Parcerias na Administração
Pública", São Paulo, Editora Atlas, 4. ed. p. 77).

No  que  se  refere  à  possibilidade  de  alteração  de  contratos  em  vigor  pela  via
legislativa, o STF já declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que interferiam
em  contratos  administrativos  em  curso  e  que  criavam  novos  encargos  para  os
concessionários,  sob  o  argumento  de  afronta  ao  princípio  da  manutenção  do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de ingerência do Legislativo na gestão
de  contratos  celebrados  pelo  Executivo  (ADI  2.229-MC  e  ADI  2.733-ES,
respectivamente).

Ao julgar a mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733-6 contra lei
do Estado do Espírito  Santo que excluía as  motocicletas da relação dos veículos
sujeitos ao pagamento de pedágio, o STF considerou a norma inconstitucional, sob o
argumento de que a iniciativa parlamentar estava afetando o equilíbrio econômico-
financeiro  dos  contratos  celebrados  pela  administração,  contrariando,  assim,  o
princípio da harmonia entre os Poderes. Nos termos da decisão, entendeu-se que o
Legislativo pretendeu, com a edição da referida lei, substituir o Executivo na gestão
dos  contratos  administrativos  celebrados  (Adin  2.733-6/ES,  Relator  Ministro  Eros
Grau, julgamento em 26/10/2005).
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No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, esse posicionamento
já foi adotado em diversas ocasiões. Como exemplo, citem-se os Projetos de Lei nºs
194/2011, 299/2011 e 1.983/2008.

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

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.508/2012.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Leonídio Bouças - Lafayette de Andrada -

Wander Borges - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.588/2013

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 o imóvel que
especifica.

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, esta Comissão 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 4.588/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas imóvel com área de 16,0115ha, a
ser desmembrado de imóvel com área de 339,4500ha, situado nesse município, e
registrado sob o nº 18.728, a fls. 292 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Diamantina.
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A proposição prevê, ainda, no parágrafo único do art. 1º, que o bem será destinado
à instalação de órgãos públicos municipais e ao programa Horta Cidadã, para atender
às  necessidades  daquela  comunidade;  e,  no  art.  2º,  a  reversão  do  imóvel  ao
patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

É importante observar que a transferência de patrimônio público, ainda que para
outro ente federativo, deve obedecer ao disposto no art. 18 da Constituição Mineira,
que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos
casos de doação e permuta, na forma da lei.

Ademais,  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, exige, além
da autorização desta Casa, a subordinação da alienação ao interesse público, o que
está atendido com a finalidade dada ao imóvel, prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

do Projeto de Lei nº 4.588/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.673/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, prevê a revisão anual dos vencimentos e proventos de seus
servidores para o exercício de 2013.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em
seguida,  foi  a  matéria  encaminhada  à  Comissão  de  Administração  Pública,  que
opinou por sua aprovação com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem, agora,  o  projeto  a  este  órgão colegiado 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.
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Fundamentação
A proposição sob análise pretende,  em seu art.  1º,  efetuar  a revisão anual  dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCE-MG - mediante a aplicação do índice de 5,84%, nos termos do art. 24
da  Constituição Estadual.  Assim,  o  valor  do  padrão TC-01,  que atualmente  é  de
R$874,36, passará a ser de R$925,42, retroativo a 1º janeiro de 2013, e de R$969,38,
retroativo a 1º de janeiro de 2014.  Da mesma forma, o reajuste será aplicado ao
vencimento  dos  cargos  de  provimento  em  comissão.  Ressalta-se  a  exclusão  dos
servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3° e 17
do art. 40 da Constituição da República e daqueles a que se refere o art. 9° da Lei
Complementar n° 100, de 5/11/2007, pois a esses servidores são aplicadas as regras
do Regime Geral de Previdência Social.

Primeiramente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que observou que o inciso VIII do art. 73 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, Lei das Eleições, “proíbe que qualquer agente público, 180 dias antes do
pleito até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito,  revisão geral  da
remuneração dos servidores a qual exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição”. Dessa forma, é permitido o reajuste desde que
não seja superior à inflação do período. Por essa razão, o projeto de lei em análise
prevê a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - para
recompor a remuneração dos servidores do TCE-MG. A Comissão ressaltou ainda a
“reserva  de  iniciativa  do  Tribunal  de  Contas  para  deflagrar  o  processo legislativo
sobre a matéria”, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  considerou  que  a  medida
“valoriza  os  servidores  do  Tribunal  de  Contas,  ao  aperfeiçoar  o  seu  regime
remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público”. Com vistas ao
aprimoramento da proposição, a referida comissão apresentou a Emenda nº 1, com o
objetivo de “evitar dúvidas quanto à aplicação do índice de revisão no valor do padrão
TC-01”.

No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta
comissão, cabe destacar  que o projeto em tela implica a criação de despesas de
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caráter  continuado para o erário,  estando,  portanto,  condicionado ao cumprimento
das normas que disciplinam a matéria financeira e orçamentária.

Segundo o inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  a  geração  de  despesas  será  acompanhada  de
declaração  do  ordenador  de  despesa  afirmando  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O § 1º do art. 17 da mesma
lei  estabelece  que  os  atos  que  criarem  ou  aumentarem  despesa  de  caráter
continuado, como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em
vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
Porém, o § 6º  do referido artigo excepciona o reajustamento  de  remuneração de
pessoal,  de  que  trata  o  inciso  X  do  art.  37  da  Constituição  da  República,  do
cumprimento dessa exigência.

O art. 20, II, “a”, da LRF, por sua vez, estabelece que a despesa total com pessoal
do  Poder  Legislativo,  na  qual  se  incluem  as  despesas  do  TCE-MG,  não  poderá
exceder o percentual de 3% da Receita Corrente Líquida - RCL. Ademais, o parágrafo
único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite total, a partir do qual
medidas  corretivas  deverão  ser  adotadas  para  evitar  que  o  limite  máximo  seja
atingido,  entre  as  quais  estão  a  vedação  de  concessão  de  vantagem,  aumento,
reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título.  No  entanto,  o  referido
dispositivo  também  ressalva  a  revisão  geral  anual  da  observância  dos  limites
estabelecidos para o gasto com pessoal, objetivo da proposição em análise.

Cabe informar que o § 1º do art. 20 da LRF prevê que, nos Poderes Legislativos e
Judiciários de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma
proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da RCL, verificadas
nos  três  exercícios  financeiros  anteriores  à  publicação  da  citada  lei,  ocorrida  em
4/5/2000. De acordo com cálculos realizados à época, o limite da despesa total com
pessoal do TCE-MG foi fixado em 0,7728% da RCL, sendo o limite prudencial de
0,7342% da RCL. No entanto, a Decisão Conjunta da Assembleia Legislativa e do
Tribunal de Contas de 3/12/2013 ampliou o referido limite para 1,0000%.
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A presidente do TCE-MG, ao encaminhar o projeto, informou que a despesa total
com pessoal “prevista no orçamento aprovado para o exercício de 2013, acrescida da
despesa  com  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores,  não
ultrapassará o limite máximo de 0,8938%”, limite definido na Decisão Conjunta da
Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas nº 01/2012, com validade até 31 de
dezembro  de  2013.  A  presidente  acrescentou  ainda  que,  com  a  aprovação  da
proposição,  as  despesas  totais  com  pessoal  do  TCE-MG  ficarão  entre  o  limite
prudencial e o limite máximo e ressaltou o fato de a LRF excepcionar a revisão geral
anual das medidas a serem tomadas quando o limite prudencial for excedido. Por fim,
apresentou  quadro  com  a  demonstração  mensal  do  impacto  da  proposta,  que
totalizará R$20.561.780,020, em 2013.

Em  3/12/2013,  por  meio  do  Ofício  nº  25.002/2013,  o  TCE-MG  encaminhou  a
estimativa  do  impacto  orçamentário  para  os  exercícios  de  2013,  2014 e  2015,  o
relatório de gestão fiscal do último quadrimestre e a projeção do relatório de gestão
fiscal,  incluída  a  revisão  anual.  Além  disso,  comunicou  a  existência  de  saldo
orçamentário no Grupo de Despesas de Pessoal  e Encargos Sociais  no  valor  de
R$8.500.000,00, o qual comporta parte do pagamento da revisão geral prevista no
projeto ora analisado. O passivo remanescente estaria condicionado à disponibilidade
orçamentária e financeira. A esse respeito,  cumpre mencionar  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, sendo R$69.737.111,00 para pagamento de pessoal.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - publicado pelo TCE-MG em 30
de  maio  de  2014,  as  despesas  com  pessoal  do  referido  órgão  concernentes  ao
período de maio de 2013 a abril de 2014 se encontram em 0,8848% da RCL, portanto
abaixo  do  limite  prudencial  estabelecido  pela  mencionada  decisão  conjunta.
Somando-se  o  impacto  do  projeto  em  tela  estimado  para  2014  à  despesa  com
pessoal  constante  no mencionado relatório,  verificamos que esta corresponderá a
0,9459% da RCL, inferior ao limite prudencial estabelecido na decisão conjunta.

Destaque-se, ainda, que o projeto de lei em tela atende também ao disposto no art.
169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou
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aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa
autorização em seu art. 14.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão
Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

4.673/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé Maia,  presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Romel

Anízio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  justiça,  o  projeto  de  lei  complementar  em
epígrafe “altera a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências”.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou.

A Comissão de Administração Pública, em análise de mérito, opinou pela aprovação
da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com
as Emendas nºs 1 e 2, 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.
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Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar a Lei Complementar nº 34,  de 1994, que

dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
De acordo com o ofício encaminhado pelo procurador-geral de justiça, o projeto

objetiva promover a atualização da Lei Complementar nº 34, de 1994, “de forma a
conferir instrumentos jurídicos e administrativos que possibilitem o cumprimento cada
vez  mais  eficiente  dos  objetivos  institucionais”.  Dentre  as  medidas  propostas,
destacam-se as alterações incidentes sobre o processo administrativo disciplinar dos
membros,  a  atualização  da  denominação  de  diversas  Promotorias  de  Justiça,  as
regras  de  movimentação  na  carreira,  bem  como  as  verbas  remuneratórias  e
indenizatórias dos membros do Ministério Público estadual.

Em  seu  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  identificou  a
necessidade de adequar a proposição às disposições constitucionais e legais, bem
como à técnica legislativa, motivo pelo qual apresentou o Substitutivo nº 1, que, em
síntese, propõe as seguintes alterações:

- não revogação dos dispositivos da Lei Complementar nº 99, de 2007, por entender
que  embora  a  norma esteja  suspensa  por  medida  cautelar  do  Supremo Tribunal
Federal - STF -, ainda não houve decisão definitiva de mérito até o momento, sendo,
portanto, mais prudente aguardar o posicionamento final do STF;

-  nova  redação  ao  art.  10  do  projeto,  definindo  o  número  máximo  de  dez
Promotores de Justiça que serão designados para assessoramento do Corregedor-
Geral do Ministério Público;

-  nova  redação  ao  art.  11  do  projeto,  passando  a  “Promotoria  de  Justiça  com
atuação  perante  o  Juízo  Empresarial  e  Falimentar”  a  denominar-se  apenas
“Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo Empresarial”;

- supressão do art. 15 do projeto, que concedia ao membro do Ministério Público
um dia de licença a cada três dias úteis de exercício simultâneo das funções de mais
de um órgão de execução, por entender que a alteração estabelece hipótese sem
paralelo em outras carreiras típicas de Estado;

-  supressão  do  art.  16  do  projeto,  visto  que  a  medida  contraria  a  exigência
constitucional de lei específica para fixação ou alteração da remuneração de agentes
públicos;
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- nova redação ao art. 18 do projeto, contendo somente as verbas que estão sendo
criadas, em obediência à técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise quanto ao mérito, registrou
que as modificações introduzidas no Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, “visaram, fundamentalmente, fazer prevalecer a simetria entre as carreiras da
magistratura e do Ministério Público (art. 129, § 4º, da Constituição da República), de
forma a evitar desequilíbrios que poderiam gerar impactos negativos não só para as
citadas instituições, mas, sobretudo, também para a prestação jurisdicional”. Com o
objetivo de adequar a redação do art. 13 do substitutivo, assegurando o caráter anual
do auxílio profissional e dispondo, ainda, do mesmo tratamento dado ao auxílio-saúde
no Projeto de Lei Complementar nº 59/2014, apresentou a Emenda nº 1. A comissão
propôs  também  a  Emenda  nº  2,  que  objetiva  evitar  o  pagamento  retroativo  da
diferença do subsídio decorrente da mudança de entrância, de que trata o art. 118 da
Lei Complementar nº 34, de 1994, visto que a percepção dessa vantagem tem caráter
remuneratório e, portanto, depende de expressa previsão legal.

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destaca-se que a implementação de
medidas  propostas no  projeto  implica  aumento  de  despesas  com pessoal  para  o
erário.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
-,  define  despesa  total  com  pessoal  em  seu  art.  18  e,  nos  arts.  19,  20  e  22,
estabelece limitações para tais gastos. O art. 19, II, define que a despesa total com
pessoal nos Estados não poderá ultrapassar a 60% ( sessenta por cento ) da receita
corrente líquida - RCL. O art. 20, II, “d”, da LRF dispõe que o total de despesa com
pessoal do Ministério Público não poderá exceder a 2% da RCL. Por sua vez, o art.
22 estabelece que, se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco
por  cento)  dos limites  definidos nos arts.  19 e 20,  serão vedadas concessões de
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo
os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada
a revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Conforme  ofício  encaminhado  pelo  procurador-geral  de  justiça,  a  estimativa  de
impacto  financeiro  dos  benefícios  para  os  membros  do  Ministério  Público  é  de
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R$61.380.163,33 (sessenta e um milhões trezentos e oitenta mil cento e sessenta e
três reais e trinta e três centavos) para 2014, R$83.407.157,89 (oitenta e três milhões
quatrocentos e sete mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) para
2015 e  R$87.577.515,79 (oitenta  e  sete  milhões  quinhentos  e  setenta  e  sete  mil
quinhentos e quinze reais e setenta e nove centavos) para 2016.

Informou-se, no ofício, que o impacto para 2014 foi calculado com base na folha de
pagamento, considerando-se, assim, o período de seis meses para as despesas de
pagamento mensal. Para 2015, considerou-se um crescimento projetado de 5% das
despesas, conforme a Lei n° 20.654/2013, que fixa os valores do subsídio mensal dos
membros do Ministério Público de Minas Gerais para os exercícios de 2013, 2014 e
2015. Para 2016, o percentual de crescimento projetado também foi de 5%. Informou-
se,  ainda,  que  para  a  estimativa  do  impacto  referente  aos  plantões  e  exercício
simultâneo  das  funções  de  mais  de  um  órgão  de  execução,  que  comportam
compensação ou indenização, considerou-se a possibilidade de indenização. Com
relação ao auxílio ao aperfeiçoamento profissional e ao auxílio-saúde, ressaltou-se
que  o  pagamento  de  tais  verbas  fica  condicionado  à  suficiência  de  dotação
orçamentária. Por fim, esclareceu-se que a ampliação do número de assessores do
Corregedor-Geral,  previsto  no  art.  10  do  projeto,  bem  como  a  criação  de  novas
promotorias,  conforme  estabelecido  no  art.  12  do  projeto,  não  geram  impacto
adicional, uma vez que consideram a estrutura atual do Ministério Público. Também
as despesas com auxílio-alimentação não geram acréscimo adicional, já que estão
absorvidas  desde  janeiro  de  2013.  Quanto  às  medidas  que  dependem  de
regulamentação  posterior,  informou  o  Ministério  Público  que  por  ora  é  inviável
elaborar estimativa de impacto.

Destacamos que o Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, logrou
reduzir o impacto projetado no que concerne ao benefício relativo ao gozo de férias.
Do  mesmo  modo,  a  nova  redação  dada  a  dispositivos  do  art.  18  do  projeto,
condicionando  as  gratificações  à  edição  de  lei,  supera  a  questão  suscitada  pelo
Ministério  Público  sobre  a  impossibilidade de se  realizar  a  estimativa  de  impacto
tendo em vista a regulamentação posterior. Desse modo, quando do envio do projeto
de lei de que tratam os dispositivos, deverá o Ministério Público realizar a estimativa,



954
____________________________________________________________________________

em  conformidade  com  o  disposto  na  LRF.  Além  disso,  o  substitutivo  daquela
comissão  suprimiu  o  art.  15  do  projeto,  o  qual  concedia  um  dia  de  licença
compensatória a cada três dias úteis de exercício simultâneo dos cargos de mais de
um órgão de execução, e o art. 19, o qual considerava o pagamento equivalente a um
subsídio,  a  título  de  custeio  de  despesas  de  transporte  e  mudança,  quando  o
Promotor  de  Justiça  for  promovido  para  outra  comarca.  Considerando  a  redução
dessas despesas, o impacto real para o exercício de 2014 seria de R$26.512.023,59
(vinte e seis milhões quinhentos e doze mil vinte e três reais e cinquenta e nove
centavos).

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - referente ao 1º quadrimestre
de 2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais -
DOMP/MG - em 22/5/2014, a relação entre a despesa líquida com pessoal e a RCL é
de 1,74%, inferior ao limite legal, que é de 2%, e ao limite prudencial, que é de 1,90%.
Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta original para o exercício de
2014, tal qual encaminhado pelo Ministério Público, o valor ainda permanece inferior
ao limite prudencial, considerando-se a projeção da RCL para o exercício de 2014
efetuada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e publicada em 30/5/2014.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da
Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. A
LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14. Ressaltamos, porém, que
por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição Federal, a aplicação da proposta em
análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação  orçamentária  suficiente  para
atender às despesas dela decorrentes.

Durante  a  discussão  em  1º  turno,  foram  acatadas  sugestões  de  emendas  do
deputado Sargento Rodrigues, que ampliam o prazo de noventa para cento e oitenta
dias para que o procurador-geral de justiça informe à Assembleia Legislativa sobre as
providências  adotadas  no que se refere  à solicitação de apuração e  investigação
formulada por comissão permanente ou comissão especial da Assembleia legislativa,
bem como no que se refere a relatório final de Comissão Parlamentar de Inquérito
que indique a prática de ato de sua competência.
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Em  relação  ao  pagamento  da  diferença  de  subsídios  relativa  à  mudança  de
entrância  da  comarca,  decidimos  nos  opor  à  Emenda  nº  2,  da  Comissão  de
Administração Pública, por entendermos que seu conteúdo fere a simetria entre as
carreiras da magistratura e do Ministério Público. Por essa razão, apresentamos o
Substitutivo nº 2, ao final redigido.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

62/2014, no 1º  turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir  apresentado, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça e das Emendas
nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública. Com a aprovação do Substitutivo
nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO N° 2
Altera a Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a

organização do Ministério Público do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alínea “b” do inciso VII do caput do art. 24 da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
VII - (...)
b) do processo disciplinar administrativo;”.
Art. 2º - Os incisos VI e VII do caput do art. 33 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

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

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

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

Art.  3º  -  Fica acrescentado ao art.  34  da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,  o
seguinte inciso IV:
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“Art. 34 - (...)
IV - quando tiver analisado, no exercício de outra função, o mérito do pedido.”.
Art. 4º - Os incisos VI, VIII, XXI e XXII do caput do art. 39 da Lei Complementar nº

34, de 1994,  passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
caput  do  artigo  o  seguinte  inciso  XXXIII,  renumerando-se  o  inciso  XXXIII  como
XXXIV:

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

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

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

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

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

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

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

(...)
XXXIII - apurar falta disciplinar dos servidores do Ministério Público, na forma do art.

233;”.
Art. 5º - O caput  do art. 40 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  40 -  Os Subcorregedores-Gerais do Ministério  Público, escolhidos entre os

Procuradores  de  Justiça,  em  número  mínimo  de  seis,  serão  designados  pelo
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Procurador-Geral  de  Justiça,  após  indicação  do  Corregedor-Geral  do  Ministério
Público.”.

Art. 6º - O caput  do art. 42 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

Art.  7º - O art.  43 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  43  -  O  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  será  assessorado  por
Subcorregedores-Gerais  e  por  até  dez  Promotores  de  Justiça  da  entrância  mais
elevada, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

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

Art. 8º - O inciso III do caput do art. 59 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 59 - (...)
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo Empresarial;”.
Art. 9º - Os incisos X e XI do caput do art. 61 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

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

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

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

Art. 10 - O inciso IX do caput do art. 63 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

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

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

Art.  11 -  Os incisos XIV e XV do art.  69 da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 69 - (...)
XIV - informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas,

no  prazo  de  cento  e  oitenta  dias  contados  do  recebimento  de  relatório  final  de
comissão parlamentar de inquérito que indique a prática de atos de sua competência;

XV - informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas, no
prazo de cento e oitenta dias contados do recebimento de solicitação de apuração e
investigação  formulada  por  comissão  permanente  ou  comissão  especial  da
Assembleia Legislativa;”.

Art. 12 - O inciso XXIX do caput do art. 110 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

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

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

Art. 13 - O art. 118 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Parágrafo  único  -  A  hipótese  prevista  no  caput compreende  as  situações
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decorrentes da aplicação do art. 8º da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de
2001.”.

Art. 14 - O § 6º do art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  caput do  artigo  os  seguintes
incisos XVII a XXI:

“Art. 119 - (...)
XVII - auxílio ao aperfeiçoamento profissional, mediante reembolso, para aquisição

de  livros  jurídicos  e  material  de  informática,  no  valor  anual  de  até  a  metade  do
subsídio mensal, conforme critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral
de Justiça;

XVIII - gratificação mensal pelo exercício de coordenação de promotoria de justiça,
conforme disposto no art. 63, e de procuradoria de justiça, na forma da lei;

XIX - gratificação mensal pelo exercício em turma recursal, na forma da lei;
XX - auxílio-saúde, limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça;
XXI  -  auxílio-alimentação,  conforme  critérios  estabelecidos  em  resolução  do

Procurador-Geral de Justiça.
(...)
§  6º  -  O  membro  do  Ministério  Público  que  permanecer  de  plantão,  quando

escalado, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, terá direito a compensação ou indenização, a ser paga no prazo
de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

Art. 15 - O caput do art. 127 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 127 - Ao membro do Ministério Público, após cada período de cinco anos de
efetivo exercício de serviço público, será concedido o direito a férias-prêmio de três
meses, admitida a conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da
aposentadoria  ou  quando  requerida  para  gozo  e  indeferida  por  necessidade  do
serviço, limitada, neste caso, a um período de trinta dias por ano.”.

Art.  16 - Fica acrescentado ao art. 139 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte parágrafo único:



960
____________________________________________________________________________

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

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

Art. 17 - O caput e os §§ 2º e 5º do art. 171 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

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

(…)
§  2º  -  O  Corregedor-Geral  poderá,  a  qualquer  tempo,  de  ofício  ou  mediante

provocação do Procurador de Justiça ou do Promotor de Justiça designados na forma
determinada  pelo  art.  170,  impugnar,  fundamentadamente,  a  permanência  de
Promotor de Justiça na carreira, observado o disposto no inciso VI do art. 33 e nos §§
2º, 3º e 4º do art. 173.

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

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

Art. 18 - O art. 172 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 19 - O § 5º do art. 178 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6º e passando o
§ 6º a vigorar como § 7º:

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

complementarem  a  lista  pertinente  ou  os  mais  antigos,  segundo  o  critério  de
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preenchimento  da vaga,  desde que não tenham sido  indicados a promoção ou a
remoção posteriores.

§ 6º - No caso de renúncia de todos os candidatos integrantes de lista indicados à
promoção para o mesmo cargo, haverá republicação do edital correspondente, o qual
adotará o mesmo critério de preenchimento da vaga recusada.”.

Art. 20 - O caput e o § 4º do art. 180 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam
a vigorar com a seguinte redação:

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

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

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

Art. 21 - O caput do art. 184 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso V:

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

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

vitaliciamento ou de instauração de incidente de sanidade mental.”.
Art.  22 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o

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

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

Art. 23 - O parágrafo único do art. 211 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 211 - (...)
Parágrafo único - A advertência será feita por escrito e de forma reservada pelo

Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, por
delegação daquele.”.

Art. 24 - O art. 217 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 25 - O § 2º do art. 226 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

da portaria no órgão oficial e a decisão condenatória interrompem a prescrição.”.
Art. 26 - O art. 227 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a

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

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

Art. 27 - O art. 230 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 28 - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 34, de 1994, os seguintes
arts. 230-A e 230-B:

“Art. 230-A - O Procurador-Geral de Justiça não votará no julgamento dos recursos
apresentados contra decisão proferida em processo disciplinar administrativo.

Art. 230-B - O Corregedor-Geral não votará:
I - no julgamento de processo disciplinar administrativo instaurado contra membro

do Ministério Público;
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II  -  no  julgamento de proposta de impugnação ao vitaliciamento  de  membro do
Ministério Público, quando a tenha apresentado;

III - no julgamento de recursos concernentes às matérias previstas nos incisos I e
II.”.

Art. 29 - O art. 233 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 30 - O § 3º do art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 241 - (...)
§  3º  -  A  comissão,  finalizada  a  sindicância,  apresentará  relatório  conclusivo,

encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.”.
Art. 31 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o seguinte art. 279-

A:
“Art. 279-A - Os direitos, os deveres, as garantias e as prerrogativas assegurados

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

Art. 32 - O art. 280 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 280 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.”.

Art. 33 - Ficam revogados o § 2º do art. 18, o § 6º do art. 33, o parágrafo único do
art. 63, o § 1º do art. 171, o parágrafo único do art. 216, o § 3º do art. 218 e o § 4º do
art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994.

Art. 34 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.891/2014
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 4.891/2014 “torna obrigatória

a identificação de hóspedes em meios de hospedagem localizados no Estado e dá
outras  providências”  e  foi  distribuído  às  Comissões  de Constituição e  Justiça,  de
Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, apresentado pela referida comissão, vem agora o projeto 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 4.891/2014 pretende obrigar as empresas que prestem serviços

de hospedagem a registrar seus hóspedes, mantendo controle quantitativo, de forma
eletrônica. Para tanto, a proposição define que estabelecimentos ficarão sujeitos a tal
obrigação; o modo de cadastramento dos hóspedes; a obrigatoriedade da guarda de
cópia da ficha de identificação dos hóspedes pelo prazo mínimo de cinco anos; o
encaminhamento  das  informações  constantes  na  ficha  de  cadastramento  ao
respectivo  órgão  gestor  no  prazo  máximo  de  24  horas;  os  órgãos  que  poderão
requisitar tais informações; a afixação de cartaz informando sobre a obrigatoriedade
de preenchimento da ficha de identificação e sobre o número da lei; e as sanções em
caso de descumprimento.

A  proposição  padecia  de  algumas  impropriedades,  as  quais,  em  nosso
entendimento,  foram  sanadas  com  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  1  pela
Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Além  de  retirar  do  texto  dispositivos
desnecessários, a nova redação adequou a proposição à legislação em vigor no País
e que versa sobre o mesmo tema. Com efeito, a Lei Federal n° 11.771, de 2008,
dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de  Turismo  e  define  as  atribuições  do  governo
federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. Os arts. 21 e
23 da referida lei federal estabelecem, respectivamente, os conceitos de prestadores
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de serviços turísticos e de meios de hospedagem. E para dar concretude ao disposto
na referida lei federal, foi baixada a Portaria do Ministério do Turismo n° 177, de 2011,
que possui disciplina farta sobre o registro de hóspedes e seu controle quantitativo, e
determina que eles serão implementados segundo as normas dessa portaria.

Portanto, a obrigatoriedade da divulgação dos comandos constantes na Lei Federal
nº  11.771,  tal  como sugerido  no  Substitutivo  nº  1,  assevera-se  como medida  de
alcance suficiente para implementar os comandos previstos na proposição original.

Por  fim,  é impositivo  ressaltar  a relevância do tema tratado na proposição,  que
busca implementar medidas que contribuam para a segurança pública no Estado, em
especial pela iminência da realização na Copa do Mundo no Brasil, período em que
se estima que o País receberá 600 mil turistas estrangeiros.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.891/2014 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Sargento Rodrigues, presidente e relator - João Leite - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.891/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do deputado João Leite,  o projeto de lei  em tela  “torna obrigatória a

identificação de hóspedes nos meios de hospedagem localizados no Estado e dá
outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  análise  de  mérito,  a  Comissão  de
Segurança Pública emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei  em epígrafe tem por objetivo obrigar os meios de hospedagem
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localizados no Estado a realizar o registro de hóspedes e o seu controle quantitativo,
de forma eletrônica.

Em seus termos, o projeto define quais são os estabelecimentos considerados para
efeito  de  cadastramento  dos  hóspedes.  Além  disso,  prevê  que  seja  realizado  o
registro, em ficha própria e informatizada, contendo informações dos hóspedes, como
nome completo, endereço, profissão, nacionalidade, entre outros. Prevê, ainda, que o
documento de identificação apresentado pelo hóspede seja copiado e arquivado pelo
estabelecimento pelo prazo mínimo de cinco anos, devendo tais informações serem
transferidas ao  órgão gestor  responsável  pela  informação.  Por  fim,  estabelece as
sanções passíveis de aplicação no caso de descumprimento da lei.

De  acordo  com  a  justificação  do  projeto,  a  proposição  objetiva  “a  devida
identificação de brasileiros e estrangeiros que utilizam os serviços de hospedagem
em Minas Gerais, utilizando-se as informações para fins estatísticos e de segurança
pública”, considerando, especialmente, o aumento de turistas que o Estado receberá
em virtude da realização da Copa do Mundo no país.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou
óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para iniciar o processo legislativo, já que
o  art.  66  da  Constituição  do  Estado  não  impõe  nenhuma  restrição  a  respeito.
Considerou, no entanto, que diversos dispositivos da Lei Federal n° 11.771, de 17 de
setembro de 2008,  que dispõe sobre a Política Nacional  de Turismo, já contêm a
normatização pretendida pelo projeto de lei em análise. Diante disso, apresentou o
Substitutivo nº 1, com o objetivo de adequar o texto do projeto à legislação vigente,
bem como à técnica legislativa.

A Comissão  de  Segurança Pública,  em sua análise  de  mérito,  ressaltou  que a
proposição “busca implementar medidas que contribuam para a segurança pública no
Estado,  em  especial  pela  iminência  da  realização  da  Copa  do  Mundo  no  Brasil,
período em que se estima que o País receberá 600 mil turistas estrangeiros” e opinou
por  sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1,  da Comissão de Constituição e
Justiça.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a
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implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário,
e, por conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destaca-se ainda que a proposição, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, se coaduna com as ações propostas pelo Estado no Plano
Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -,  em especial  no  Programa Copa do
Mundo de 2014, que propõe ações de segurança e receptividade durante a realização
do evento no Estado. Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do
projeto sob análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.891/2014, em

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.957/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, esse projeto de lei visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Esmeraldas o imóvel que menciona.
O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188
do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  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  4.957/2014 objetiva  autorizar  o Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Esmeraldas o terreno com área de 615m², localizado na Vila Andiroba,
para abrigar uma escola, um centro esportivo ou um posto de saúde.

Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça em 25/3/2014, o relator solicitou
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que o projeto fosse, nos termos do art. 301 do Regimento Interno, encaminhado à
secretária  de  Estado de Planejamento  e Gestão,  para  que informasse esta  Casa
sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à alienação pretendida,
bem  como  ao  prefeito  do  Município  de  Esmeraldas,  para  que  declarasse  sua
aquiescência à doação pleiteada.

Na ausência  de  manifestação  da  secretária,  a  comissão decidiu  por  emitir  seu
parecer.

Cabe registrar que o prefeito do Município de Esmeraldas, por meio do Ofício nº
81/2014, manifestou sua concordância com a alienação em tela, ressaltando que a
comunidade de Andiroba necessita do local para a instalação de serviços públicos.

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 que o imóvel se
destina a abrigar uma escola, um centro esportivo ou um posto de saúde.

Ainda  com  o  propósito  de  defender  o  interesse  coletivo,  o  Substitutivo  nº  1,
apresentado  pela  comissão  que  nos  antecedeu  na  análise  da  matéria,  incluiu  a
cláusula que 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.

O projeto  de  lei  é  autorizativo,  ficando à  discricionariedade  do  Poder  Executivo
efetivar tal doação. Se efetivada, não acarretará despesas para o Estado. O imóvel
passará a integrar o patrimônio daquele município.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.957/2014, em 1º turno, na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Ulysses  Gomes,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Romel

Anízio.



969
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.993/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a
doá-lo ao Município de Jaboticatubas.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 1º/4/2014, o relator solicitou o encaminhamento da proposição, nos
termos do art. 301 do Regimento Interno, ao Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este órgão se manifestasse sobre a
viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.993/2014 dispõe sobre a desafetação do trecho da Rodovia
MG-020 compreendido entre o Km 61 e a entrada do Município de Jaboticatubas e
autoriza  a  doação  da  área  a  esse  ente  federativo,  para  que  passe  a  integrar  o
perímetro urbano como via pública. Estabelece ainda sua reversão ao patrimônio do
Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e
estradas.  Os bens de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública
específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade
burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
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uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se  que  as rodovias  são bens de uso comum do povo,  pois  se  destinam ao uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da
lei.

Há que observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma
forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua
finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência
do bem, seja de  maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em
análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

A doação do referido trecho da Rodovia MG-020 para o Município de Jaboticatubas
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
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titularidade, que passará a integrar o domínio municipal e, consequentemente, será o
esse  ente  federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua
manutenção e conservação.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica do DER-MG, de 25/4/2014, em
que este órgão se declara favorável à pretensão do projeto em exame, uma vez que o
segmento está urbanizado e ocupado por comércios e residências.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de
bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

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

do Projeto de Lei nº 4.993/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.006/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Reduto o imóvel que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 1º/4/2014, o relator solicitou o encaminhamento da proposição, nos
termos do art. 301 do Regimento Interno, ao Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este órgão se manifestasse sobre a
viabilidade do projeto.
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De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.006/2014  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público
constituído pelo trecho da Rodovia MG-011 compreendido entre os quilômetros 87 e
88. Autoriza ainda a doação dessa área ao Município de Reduto, para que passe a
integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece, por fim, sua reversão ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e
estradas.  Os bens de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública
específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade
burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se  que  as rodovias  são bens de uso comum do povo,  pois  se  destinam ao uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da
lei.
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Há que observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma
forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua
finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência
do bem, seja de  maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em
análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

A doação do referido trecho da Rodovia MG-011 para o Município de Reduto 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 a integrar o domínio municipal e, consequentemente, será o
esse  ente  federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua
manutenção e conservação.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica do DER-MG, de 25/4/2014, em
que este órgão se declara favorável à pretensão do projeto em exame, uma vez que o
segmento  está  está  inserido  no  perímetro  urbano  e  ocupado  por  comércios  e
residências.

Embora não exista vedação constitucional à alienação em tela, apresentamos, na
parte  conclusiva  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  para  adequar  a  redação  da
matéria à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 5.006/2014 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 Reduto.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-011, com extensão de 1 km (um

quilômetro), compreendido entre o Km 87 e o Km 88.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Reduto 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 Reduto 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, 9 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que,
em análise de mérito,  opinou por sua aprovação com as Emendas nºs 1 e 2,  da
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 3, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende reajustar o valor da gratificação especial devida aos

servidores ocupantes dos cargos de comandante de avião a jato,  comandante de
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avião, piloto de helicóptero e primeiro oficial de aeronave; alterar a 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 e portadores de
certificado de habilitação técnica para voos por instrumento (instrument flight rules -
IFR -), quando em função de comando designada por ato do chefe do Gabinete Militar
do  Governador,  para 25% da gratificação devida ao comandante de avião a jato;
alterar  para  o  valor  mínimo  da  gratificação  assegurada,  ao  mesmo  título,  ao
comandante de avião a jato, código EX-41, 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; modificar 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; extinguir um cargo de primeiro oficial de aeronave e criar um cargo de
comandante de avião destinado ao Gabinete Militar do Governador.

Por meio da mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado informa
que "a proposta visa manter a hierarquia entre os cargos de comandante de avião a
jato  e  os  cargos  de  comandante  de  avião  e  piloto  de  helicóptero,  em  razão  da
complexidade  das  atividades  desempenhadas".  Afirma,  ainda,  que  “o  reajuste
proposto  nos  valores  pagos  aos demais  cargos  correlatos  de  natureza especial  -
administração e manutenção de aeronaves -,  terá como base o valor atribuído ao
comandante de avião a jato, o que proporcionará a diminuição da diferença entre os
valores praticados na iniciativa privada”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-
constitucional a impedir  a normal tramitação do projeto,  destacando que o projeto
observa a norma insculpida no inciso III  do art.  66 da Constituição Estadual,  que
"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
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criação  e  extinção  de  cargos  em  seu  âmbito".  Todavia,  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, e que seja suprimido o art. 8º.
Por  entender  que  as  alterações  estão  em  consonância  com  os  preceitos
constitucionais e legais vigentes, a comissão consolidou-as nas Emendas nºs 1 e 2.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta
meritória, destacando que 'a proposição apresenta medidas que aprimoram o sistema
remuneratório de tais servidores, as quais implicarão valorização profissional” e “que
as  medidas  propostas  pelo  projeto,  bem  como  as  alterações  veiculadas  pelas
emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, são oportunas e
convenientes  para  o  alcance  do  interesse  público”.  Entretanto,  por  se  fazer
necessário um pequeno ajuste na redação do art. 3º do projeto de lei, a comissão
apresentou a Emenda nº 3.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação
da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,
estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  -  Lei  de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de
caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos
com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam
entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para
seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais
normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder
Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.
Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do
limite total, ou seja 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas
para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de
aumento,  reajuste  ou  adequação de  remuneração a  qualquer  título,  ressalvada  a
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revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como
a criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o governador do Estado enviou a esta
Casa  o  Ofício  GAB.SEC  nº  200/14,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão,  apresentando o impacto  orçamentário-financeiro  para  um
exercício, decorrente da implementação dos reajustes. Considerando o impacto de
R$1.337.370,98 para o exercício de 2014, informado no ofício citado, e a despesa de
pessoal dos últimos 12 meses, tendo como referência o mês de abril de 2014, obtém-
se percentual inferior ao limite prudencial de despesa com pessoal estabelecido pela
LRF.  Para  os  exercícios  de  2015  e  2016,  estima-se  o  mesmo  impacto  de
R$1.337.370,98.

Destaca-se que o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de
27 de dezembro de 2011, que estabelece as condições para aplicação de recursos
financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme
previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a
implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas
com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e
proventos, entre outros.

No  mesmo  ofício  supracitado,  o  Poder  Executivo  informa  que  o  aumento  de
despesa  gerado  pela  proposição  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais,
acrescentando que ele atende aos 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
LRF.

É importante registrar a necessidade de ser observado o limite temporal previsto no
parágrafo único do art. 21 da LRF, para a aprovação da presente proposição.

Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto no art. 169, II,
da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração à autorização específica na LDO. A LDO em vigor concede essa
autorização em seu art. 14.

Ressaltamos, ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,
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a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação
orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.094/2014, em

1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda nº 3, apresentada pela Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé Maia,  presidente e relator - Ulysses Gomes - Lafayette de Andrada - Romel

Anízio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.237/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  altera  a
destinação do imóvel de que trata a Lei nº 15.216, de 7 de julho de 2004, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Barroso o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 29/5/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
A Lei  nº  15.216,  de 2004,  autorizou o Poder  Executivo a doar  ao Município  de

Barroso o imóvel com área de 2.700m², situado na Rua Oliveira, no Bairro da Praia,
naquele município, para a instalação de entidade de assistência social. Em seu art.
2º, previu a reversão do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a
destinação prevista.

O  Projeto  de  Lei  nº  5.237/2014  altera  a  destinação  do  bem,  que  passa  a  ser
utilizado  para  a  realização  de  atividades  de  interesse  público.  Em  seu  art.  2º,
estabelece que o imóvel 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
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prevista; e, no art. 3º, revoga a cláusula de reversão prevista pelo art. 2º da Lei nº
15.216, de 2004.

É  importante  observar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública
prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em
que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de
normas dessa natureza, em obediência ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda é constatada nas
cláusulas de destinação e de reversão.

Por tais razões, não há impedimento para a tramitação do projeto de lei em tela.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 5.237/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “altera a
Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta
comissão,  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,
combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em tela pretende alterar a Lei Complementar nº 59,  de 2001, que
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.

O projeto foi amplamente discutido pelas comissões que o analisaram em 1º turno,
sendo que esta comissão opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2,
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que apresentou. Esse substitutivo, aprovado em plenário, incorporou ao Substitutivo
nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  nove  emendas  apresentadas  pela
Comissão  de  Administração  Pública,  correções  técnicas  pontuais  sugeridas  pela
consultoria da casa e dispositivos propostos por parlamentares.

Conforme  manifestação  desta  comissão  no  1º  turno,  o  Substitutivo  n°  1,  da
Comissão de Constituição e Justiça, incorporado no Substitutivo n° 2, da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aprovado em plenário, logrou reduzir o
impacto projetado no que concerne ao benefício relativo ao gozo de férias, mantendo
o valor em 1/3 do subsídio. Do mesmo modo, a nova redação dada a dispositivos do
artigo 112 do projeto, condicionando alguns auxílios à edição de lei, supera a questão
levantada pelo Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de se realizar a estimativa
de  impacto  tendo  em  vista  a  regulamentação  posterior;  desse  modo  o  tribunal,
quando do envio do projeto de lei de que tratam os dispositivos, deverá realizar a
estimativa, em conformidade com o disposto na LRF.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de
Administração Financeira - Siafi -, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, considerando abril como mês de referência, estão dentro
dos limites legais. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta original
para  o  exercício  de  2014,  tal  qual  encaminhado  pelo  tribunal,  o  valor  ainda
permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a projeção da RCL para o
exercício de 2014 efetuada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e publicada
em 30/5/2014.

Por fim, analisando o teor do vencido, julgamos necessário apresentar, em 2º turno,
o  Substitutivo  nº  1,  que  corrige  impropriedades  técnicas  detectadas  no  texto  do
vencido em 1º turno, especialmente no que tange a remissão equivocada constante
em dispositivos do projeto e acata sugestões propostas durante o trâmite do processo
legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

59/2014, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, ao vencido
no 1° turno.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera  a  Lei  Complementar  n°  59,  de  18  de  janeiro  de  2001,  que  contém  a

organização  e  a  divisão  judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - (...)
§  1°  -  A prestação jurisdicional  no  Estado,  em segunda instância,  compete  aos

Desembargadores  e  Juízes  convocados  do  Tribunal  de  Justiça  e  aos  Juízes  do
Tribunal de Justiça Militar.”.

Art. 2° - O parágrafo único do art. 4° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá transferir a realização de atos judiciais da sede

para os distritos.”.
Art. 3° - O caput e os §§ 2° e 4° do art. 6° da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6° - Entregue a documentação a que se refere o art. 5°, o Corregedor-Geral de

Justiça fará inspeção local e apresentará relatório circunstanciado, dirigido ao órgão
competente  do  Tribunal  de  Justiça,  opinando sobre  a  criação ou  a  instalação  da
comarca.

(...)
§ 2° - Determinada a instalação, o Presidente do Tribunal de Justiça designará data

para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por Desembargador
especialmente designado.

(...)
§  4°  -  Instalada  a  comarca  e  especificados  seus  distritos  judiciários,  ficarão

automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro.”.
Art. 4° - O § 3° do art. 8°-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 8°-A - (...)
§  3°  -  Atuarão  nas  Centrais  de  Conciliação  conciliadores  não  remunerados

escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, facultada a
escolha entre estagiários dos cursos de direito, de psicologia, de serviço social e de
relações públicas.”.

Art. 5° - Os §§ 1°, 4° e 5° do art. 9° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° - (...)
§ 1° - Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e as suas

decisões  serão  fundamentadas,  sob  pena  de  nulidade,  sem  prejuízo  de,  em
determinados atos, a presença ser limitada aos advogados e Defensores Públicos e
às partes, ou somente àqueles, nas hipóteses legais em que o interesse público o
exigir.

(…)
§ 4° -  O órgão competente do Tribunal  de Justiça determinará a instalação dos

órgãos  jurisdicionais  de  primeiro  e  segundo  graus  instituídos  por  lei  no  Estado,
incluídos os dos Juizados Especiais.

§ 5° - Fica assegurada sustentação oral aos advogados, aos Defensores Públicos
e, quando for o caso, aos Procuradores de Justiça, nas sessões de julgamento, nos
termos do regimento interno.”.

Art. 6° - Ficam acrescentados ao art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes  §§  6°  a  9°,  renumerando-se  os  demais,  e  os  seguintes  §§  17  e  18,
passando os §§ 3° e 5° a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 10 - (...)
(...)
§ 3° - É obrigatória a instalação de vara de execução penal nas comarcas onde

houver penitenciária.
(...)
§ 5° - O Poder Judiciário do Estado contará com duzentos e dez cargos de Juiz de

Direito Substituto, cuja lotação caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça.
§ 6° - Os Juízes de Direito Substitutos, até o limite de 1/3 (um terço) dos cargos,
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terão lotação nas comarcas-sede das regiões administrativas, que serão delimitadas
por  ato  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça,  cabendo-lhes  substituir  os
titulares das comarcas integrantes da região administrativa, quando em férias, licença
ou afastamentos, com competência plena.

§ 7° - Os cargos vagos postos em concurso público para ingresso na magistratura
serão  providos  por  escolha  dos  Juízes  de  Direito  Substitutos,  na  ordem  de
classificação no certame que lograram êxito.

§ 8° - Enquanto durar a substituição, os Juízes de Direito Substitutos farão jus ao
recebimento de subsídio correspondente à mudança de entrância.

§ 9° - Existindo interesse da administração, os cargos de Juiz de Direito Substituto
que vagarem na região administrativa poderão ser aproveitados para remoção dos
Juízes de Direito Substitutos.

(...)
§ 17 - Poderá o Presidente do Tribunal de Justiça, após ouvir o órgão competente

do TJMG, designar grupo de, no mínimo, três Juízes em cooperação para atuar em
vara ou comarca, quando ficar constatado que o Juiz titular está sob ameaça, para
atuação conjunta, em prazo não inferior a noventa dias.

§ 18 - O Tribunal de Justiça, na forma definida em seu regimento interno, poderá
criar Postos de Atendimento Judiciário - PAJs - nas comarcas com população acima
de trezentos mil  habitantes com estrutura de pronto atendimento ao cidadão e ao
advogado, para distribuição de feitos, protocolo de petições, central de certidões e
serviço de atendimento ao cidadão.'”.

Art. 7° - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 14-
A:

“Art. 14-A - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar até quatro Juízes
de  Direito  para  servirem  como  auxiliares  da  Presidência  e  um  para  cada  Vice-
Presidência, os quais ficarão afastados de suas funções, sem prejuízo da antiguidade
e do direito à promoção.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal poderá convocar Juízes Auxiliares acima
do limite previsto no  caput,  desde que se justifique a medida, após autorização do
órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional pertinente.”.
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Art. 8° - O inciso II do caput do art. 16 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - (…)
II - o Órgão Especial do Tribunal de Justiça;”.
Art.  9°  -  O Capítulo V do Título I  do Livro II  passa a denominar-se: “Do Órgão

Especial do Tribunal de Justiça”.
Art. 10 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  18 -  O Órgão Especial do Tribunal  de Justiça é composto de vinte e cinco

Desembargadores,  respeitada  a  representação  de  advogados  e  membros  do
Ministério Público prevista no art. 94 da Constituição da República, para o exercício
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal
Pleno, provendo-se treze das vagas por antiguidade e doze por eleição pelo Tribunal
Pleno.

§ 1° - O Desembargador que tiver exercido por quatro anos a função de membro da
metade eleita  do Órgão Especial  não figurará mais  entre os elegíveis até que se
esgotem todos os nomes.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao membro do Tribunal na qualidade de
convocado por período igual ou inferior a seis meses.”.

Art. 11 - O art. 23 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  23  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  tem  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem exercidas em sua secretaria, nos
órgãos de jurisdição de primeiro grau, nos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro
grau e nos serviços de notas e de registro do Estado, observado o disposto nesta lei
complementar e, no que couber, no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Parágrafo  único  -  A Corregedoria-Geral  de  Justiça  terá  funções  fiscalizadora  e
disciplinar sobre os órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça.”.

Art. 12 - O art. 26 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  26  -  Os  Juízes  Auxiliares  da  Corregedoria  exercerão,  por  delegação,  as
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atribuições do Corregedor-Geral de Justiça relativamente aos Juízes de Direito, aos
servidores do Poder Judiciário e aos notários e registradores e seus prepostos.

§  1°  -  O Corregedor-Geral  de  Justiça  poderá  indicar  até  dez Juízes  de  Direito
titulares  de  varas,  de  unidades  jurisdicionais  ou  Auxiliares  da  Comarca  de  Belo
Horizonte para exercerem a função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, os quais serão
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§  2°  -  A  designação  será  feita  para  período  correspondente  ao  mandato  do
Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida a recondução, ficando o
Juiz Auxiliar da Corregedoria afastado das funções jurisdicionais.

§ 3° - A vara ou o cargo da unidade jurisdicional de que o Juiz designado for titular
ou o cargo de Juiz de Direito Auxiliar por ele ocupado permanecerão vagos durante o
período de seu exercício na função de Juiz Auxiliar da Corregedoria.

§ 4° - Cessado o exercício da função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, o Juiz de
Direito  reassumirá,  imediatamente,  o  exercício  na  vara  ou  no  cargo  da  unidade
jurisdicional  de  que  é  titular,  e  o  Juiz  de  Direito  Auxiliar  retornará  à  sua  função
anterior.”.

Art. 13 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 46-
A:

“Art. 46-A - Nos casos de afastamento de Desembargador, a qualquer título, da sua
atividade jurisdicional por período superior a trinta dias, o Presidente do Tribunal de
Justiça convocará Juiz de Direito de entrância especial, que receberá os processos
do substituído e os distribuídos durante o tempo de substituição.

§ 1° - A convocação será feita dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista
de antiguidade na entrância especial,  após escolha por maioria absoluta do órgão
competente do Tribunal de Justiça, em votação aberta e fundamentada, observados
os critérios e as vedações previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nas
resoluções do Conselho Nacional de Justiça e no Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.

§  2°  -  Aos  Juízes  convocados  serão  destinados  o  gabinete  e  a  assessoria  do
Desembargador substituído, podendo o Presidente do Tribunal proceder à nomeação
de  servidores,  após  indicação  do  Desembargador  substituto,  caso  inexista  no
gabinete a assessoria respectiva.
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§ 3° - Encerrado o período de convocação, os autos dos processos em poder do
Juiz  de  Direito  convocado  serão  encaminhados  ao  Desembargador  substituído,
ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos
em pauta de julgamento.

§ 4° - Os Juízes de primeiro grau convocados para exercer função de substituição
ou auxílio  nos tribunais receberão, para o exercício dessa função,  a diferença de
subsídio para o cargo de Desembargador.

§ 5° - Quando ocorrer o afastamento de que trata o caput, o Presidente do Tribunal
submeterá ao órgão competente a indicação e a escolha do convocado na primeira
sessão subsequente à publicação do ato.”.

Art. 14 - O inciso III do art. 52 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 52 - (...)
III - Juizados Especiais.”.
Art. 15 - O art. 53 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 53 - A investidura inicial ocorrerá com a posse e o exercício nas funções do

cargo  de  Juiz  de  Direito  Substituto,  decorrente  de  nomeação  pelo  Presidente  do
Tribunal de Justiça.”.

Art. 16 - O art. 54 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 54 - O Juiz de Direito Substituto exercerá as funções que lhe forem atribuídas
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, observada a conveniência e a oportunidade
de sua lotação em prol do interesse público.”.

Art. 17 - A alínea “a” do inciso I e os incisos IX, XIV, XV, XVII, XXII, XXV, XXIX, XXX,
XXXI e XXXIX do art. 55 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com
a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso XLII:

“Art. 55 - (...)
I - (...)
a) crime ou contravenção, dentro de sua atribuição;
(...)
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IX - conceder fiança, nos termos da lei;
(...)
XIV - dar a Juiz de Paz, a servidor do Poder Judiciário e a delegatário de serviço de

notas e de registro instruções necessárias ao bom desempenho de seus deveres;
XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo Horizonte, à fiscalização

dos  registros,  físicos  ou  virtuais,  referentes  ao  serviço  judiciário  da  comarca,
conferindo-os, anotar irregularidade encontrada e cominar pena, na forma da lei;

(...)
XVII  -  comunicar  ao  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  as  suspeições

declaradas, dispensada a indicação da razão quando se tratar de motivo íntimo;
(...)
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento, na forma da lei;
(…)
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da menor de

dezesseis anos e do menor de dezoito anos, na forma da lei;
(...)
XXIX - conceder os benefícios da gratuidade para acesso ao Judiciário, nos termos

da lei;
XXX  -  exercer  atribuições  de  Juiz  Diretor  de  Foro,  de  Vara  da  Infância  e  da

Juventude, de Vara de Idoso, de Vara da Mulher e outras que venham a ser criadas e
instaladas ou, ainda, as que forem determinadas pelo Presidente do Tribunal;

XXXI  -  dirigir  o  Foro  e  administrar  os  edifícios  forenses,  podendo  delegar  a
atribuição pertinente à atividade predial a servidor efetivo;

(...)
XXXIX - verificar, quinzenalmente, a saída de processos, apondo visto nos atos de

registros de carga e descarga, físicos ou virtuais, e tomar providências para que os
autos retornem, quando ultrapassados os prazos legais;

(...)
XLII  -  assinar pessoalmente as correspondências, as informações ou a consulta

administrativa  endereçada  à  autoridade  judiciária  de  igual  ou  superior  nível,  bem
como às demais autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo.”.
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Art.  18  -  Fica acrescentado ao art.  57 da Lei  Complementar  n°  59,  de 2001,  o
seguinte inciso III:

“Art. 57 - (...)
III - processar e julgar as ações relativas a usucapião.”.
Art. 19 - O caput do art. 59 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda Pública e Autarquias processar e

julgar causas cíveis em que intervenham, como autor, réu, assistente ou opoente, o
Estado,  os  municípios,  suas  autarquias,  as  empresas públicas,  as  sociedades de
economia mista e as fundações públicas, ressalvada a competência dos Juizados
Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, e, onde não houver vara da Justiça Federal,
as  decorrentes  do  §  3°  do  art.  109  da  Constituição  da  República,  respeitada  a
competência de foro estabelecida na lei processual.”.

Art. 20 - O caput e seu inciso X e o parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar
n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  61  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  de  Execuções  Penais  e  Corregedor  de
Presídios:

(...)
X  -  proceder  à  correição  permanente  da  polícia  judiciária  e  dos  presídios  da

comarca e propor ao Corregedor-Geral de Justiça medidas que visem à melhoria do
serviço ou da execução da pena.

Parágrafo único -  Nas comarcas com mais de uma vara onde não houver vara
especializada  de  execuções  penais  nem  corregedoria  de  presídios,  cabe  ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz-Corregedor de Presídios,
permitida a recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 21 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  exercer  as
atribuições definidas na legislação especial sobre criança e adolescente, bem como
as  de  fiscalização,  orientação  e  apuração  de  irregularidades  de  instituições,
organizações  governamentais  e  não  governamentais,  abrigos,  instituições  de
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atendimento  e  entidades  congêneres  que  lidem  com  crianças  e  adolescentes,
garantindo-lhes medidas de proteção.

Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  competência
específica para infância e juventude, cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente,  o  Juiz  de  Direito  competente  para  tais  atribuições,  permitida  a
recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 22 - O art. 62-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62-A -  A  Vara  Agrária  de  Minas  Gerais  tem  sede  em  Belo  Horizonte  e
competência em todo o Estado para processar e julgar, com exclusividade, as ações
que tratem de questões agrárias envolvendo conflitos fundiários coletivos por posse
de terras rurais.

Parágrafo  único  -  Sempre  que  considerar  necessário  à  eficiente  prestação
jurisdicional, o Juiz de Direito far-se-á presente no local ou região do litígio.”.

Art. 23 - O parágrafo único do art. 62-C da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62-C - (...)
Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  a  competência

específica a que se refere o  caput,  cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente,  o  Juiz  de  Direito  competente  para  tais  atribuições,  permitida  a
recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 24 - O caput e o § 1° do art. 64 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 64 - A direção do Foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida, na
Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz Auxiliar da
Corregedoria por ele designado e, nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou,
havendo  mais  de  um  Juiz,  pelo  que  for  designado  bienalmente  pelo  Corregedor-
Geral, permitida a recondução.

§ 1° - Nas comarcas do interior com duas ou mais varas, se existir interesse público
que recomende a dispensa do Diretor do Foro antes de se completar o biênio de sua
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designação, o Corregedor-Geral de Justiça o dispensará e comunicará imediatamente
a decisão ao órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 25 - Os incisos I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X e XIV do caput e os §§ 2° e 3° do art.
65 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 65 - (...)
I - exercer, em sua secretaria de juízo, nos serviços auxiliares do Judiciário e nos

serviços  notariais  e  de  registro  de  sua  comarca,  as  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares;

(...)
III  -  determinar ou requisitar  providências necessárias ao bom funcionamento do

serviço  judiciário,  inclusive,  em caráter  excepcional,  sugerir  forma e unidade para
recebimento de cooperação;

IV -  indicar  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  os  servidores  aptos  a  serem
nomeados para os cargos de provimento em comissão, ressalvado o de Comissário
de Menores Coordenador,  cuja indicação será feita  pelo Juiz competente para as
questões definidas na legislação especial;

(...)
VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua autoridade e aos titulares

e prepostos não optantes dos serviços notariais e de registro da comarca, na forma
da lei;

VII - dar exercício a servidor do foro judicial, a delegatário dos serviços notariais e
de registro e dar posse e exercício ao Juiz de Paz;

VIII - remeter, até o dia vinte de cada mês, à Secretaria do Tribunal de Justiça, com
seu visto, o registro de frequência dos servidores do foro;

IX - encaminhar as escalas de férias dos servidores do foro judicial à Secretaria do
Tribunal de Justiça até o último dia útil do mês de outubro;

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do foro judicial e do Serviço
de Notas e de Registros, instaurando regular processo administrativo, comunicando e
requisitando o apoio da Secretaria do Tribunal de Justiça;

(...)
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XIV - fazer, anualmente, em formulário próprio disponibilizado pela Secretaria do
Tribunal  de  Justiça,  o  inventário  dos  bens  móveis  pertencentes  ao  Estado  que
existam na comarca, devolvendo-o devidamente preenchido;

(...)
§ 2° - Na Comarca de Belo Horizonte, o Corregedor-Geral de Justiça e Diretor do

Foro  poderá  delegar  a  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria  o  exercício  das  atribuições
previstas nos incisos II, III, V e VIII do caput.

§ 3° - O Diretor do Foro realizará, anualmente e  in loco, a correição nos serviços
sob suas ordens e nos de Notas e de Registros Públicos.

§ 4° - O Juiz designado para o exercício da direção do Foro tem a atribuição de
responder às consultas formuladas pelos servidores lotados nos serviços auxiliares,
pelos demais Juízes e operadores do direito em referência à administração local da
estrutura  judicial,  observados  os  provimentos  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça  e
outras normas editadas ou ratificadas pelo Tribunal de Justiça.”.

Art. 26 - Os incisos IV e V do § 1° e o § 2° do art. 68 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3°:

“Art. 68 - (…)
§ 1° - (...)
IV - por Juiz de Direito com exercício na comarca;
V -  por  Juiz  de  Direito  de comarca substituta,  observada a ordem prevista  nos

incisos I a IV.
§ 2° - Para efeito de substituição por Juiz de Direito de outra vara, em regra, será

observada  a  ordem  mencionada  no  §  2°  do  art.  10  desta  lei  complementar,
substituindo-se  o  Juiz  da  vara  de  numeração mais  alta  pelo  da  menor,  inclusive
quando o Juiz Substituto for lotado em outra comarca.

§ 3° - Ato do Presidente do Tribunal de Justiça definirá quem substituirá e sob que
condições.”.

Art. 27 - O art. 70 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito ou impedido, no mesmo despacho
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determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal, observando o disposto nos
arts. 66 a 69, permanecendo o feito vinculado à vara originária.”.

Art. 28 - O § 3° do art. 76 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 76 - (...)
§ 3° - O Presidente do Tribunal do Júri fará anualmente a revisão da lista de jurados

na  forma  prevista  na  legislação  nacional  pertinente  e  dará  ciência  da  revisão  à
Corregedoria-Geral  de  Justiça  no  prazo  de trinta  dias  contados  da conclusão  do
processo, para o devido registro.”.

Art. 29 - A Subseção II da Seção II do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar  n°  59,  de  2001,  passa  a  denominar-se:  “Da  Competência  e  da
Atribuição”.

Art. 30 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a denominar-se: “Dos Juizados Especiais”.

Art. 31 - O inciso I do art. 82 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 82 - (...)
I - a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais;”.
Art. 32 - A Subseção II da Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passa a denominar-se: “Da Supervisão do Sistema
dos Juizados Especiais”.

Art. 33 - O art. 83 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 83 - As atividades do Sistema dos Juizados Especiais serão supervisionadas
por órgão colegiado específico do Tribunal de Justiça, com composição e atribuições
previstas no regimento interno deste.”.

Art. 34 - O art. 84 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos Juizados
Especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos
por  uma ou  mais  Turmas  Recursais,  mediante  proposta  e  aprovação dos  órgãos
competentes do Tribunal de Justiça.
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§ 1° - Cada Turma Recursal será composta por, no mínimo, três Juízes de Direito,
escolhidos  entre  os  que  atuam  nas  comarcas  integrantes  do  respectivo  grupo
jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao Sistema dos Juizados Especiais.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão designados para um período de dois
anos,  vedada  a  recondução,  salvo  quando  não  houver  outro  Juiz  na  sede  do
respectivo grupo jurisdicional.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para integrar Turma Recursal a recusa à
indicação e à primeira recondução.

§  4°  -  Mediante  proposta e  aprovação dos  órgãos competentes  do Tribunal  de
Justiça, poderá o Juiz de Direito ser designado para atuar, de forma exclusiva, em
Turma Recursal, desde que o Presidente do Tribunal de Justiça previamente designe
Juiz  Auxiliar  ou  Substituto  para  responder  por  suas  atribuições  enquanto  durar  o
afastamento.

§ 5° - Quando não houver designação para atuar de forma exclusiva, o número de
processos  julgados  pelo  Juiz  de  Direito  como  relator  de  Turma  Recursal  será
compensado na distribuição de processos da sua vara de origem.

§ 6° - O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar Turmas
Recursais, definindo, no ato da criação, sua sede e competência territorial.

§  7°  -  A designação  dos  Juízes  de  Turma  Recursal  será  precedida  de  edital,
obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento.

§  8°  -  Não  havendo  candidatos  inscritos,  a  designação  dos  Juízes  de  Turma
Recursal prescindirá da exigência prevista no § 7°.

§ 9° - Os processos em que o Juiz atuar como relator serão contados no seu mapa
de produtividade.

§ 10 - A cada grupo jurisdicional corresponderá uma Secretaria, na forma de ato
normativo expedido pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 35 - O caput do art. 84-A, o art. 84-B, o § 12 do art. 84-C e o § 2° do art. 84-D
da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos, embargos de
declaração de seus acórdãos e mandados de segurança contra atos de Juízes de
Direito do Sistema dos Juizados Especiais e contra seus próprios atos, bem como o
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habeas corpus impetrado contra atos de Juízes de Direito do Sistema, além de outros
previstos em lei.

(...)
Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão realizados na

respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal da comarca-sede, conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

(...)
Art. 84-C - (...)
§ 12 - A critério do Tribunal de Justiça, um dos Juízes de Direito do Sistema dos

Juizados  Especiais  poderá,  temporariamente,  ser  dispensado  de  suas  atividades
jurisdicionais,  a  fim  de  auxiliar  o  Juiz-Coordenador,  na  hipótese  de  excesso  de
trabalho a cargo deste.

Art. 84-D - (...)
§ 2° - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, o Tribunal de Justiça

poderá determinar a movimentação do Juiz de Direito de uma para outra unidade
jurisdicional da mesma comarca.”.

Art. 36 - O art. 84-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  84-E  -  Atuarão  nos  Juizados  Especiais,  como  auxiliares  da  Justiça,
conciliadores, sem vínculo estatutário ou empregatício, escolhidos entre pessoas de
reconhecida capacidade e reputação ilibada.

Parágrafo único -  As atividades do conciliador  são consideradas serviço público
honorário de relevante valor.”.

Art.  37 - Os arts.  84-F e 84-G da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  84-F  -  Os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  têm  competência  para  o
processamento,  a  conciliação,  o  julgamento  e  a  execução  por  título  judicial  ou
extrajudicial  das  causas  cíveis  de  menor  complexidade e  de  infrações  penais  de
menor potencial ofensivo definidas na legislação federal pertinente.

Art. 84-G - Na comarca onde não existir ou onde não tiver sido instalada unidade
jurisdicional de Juizado Especial,  os feitos da competência dos Juizados Especiais
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tramitarão perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e a respectiva secretaria,
observado o procedimento especial estabelecido na legislação nacional pertinente.”.

Art. 38 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 84-
H:

“Art.  84-H  -  Os  Juizados  Especiais  da  Fazenda  Pública  são  competentes  para
processar,  conciliar,  julgar  e executar causas cíveis de interesse do Estado e dos
municípios, e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o
valor de sessenta salários mínimos, nos termos da legislação nacional pertinente.”.

Art. 39 - Os arts. 85 e 85-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  85  -  Os  Juizados  Especiais  poderão  funcionar  descentralizadamente,  em
unidades  instaladas  em  municípios  ou  distritos  que compõem  as  comarcas,  bem
como  nos  bairros  do  município-sede,  até  mesmo  de  forma  itinerante,  conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais turnos, conforme
horário fixado pelo órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 40 - O Título IV do Livro II da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
como Livro II-A.

Art. 41 - Os arts. 86-A, 86-C e 86-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86-A - Após diplomado, o eleito tomará posse e entrará em exercício perante o
Diretor do Foro.

(...)
Art. 86-C - O Juiz de Paz terá competência para celebrar casamento, verificar, de

ofício  ou  em face de impugnação apresentada,  o  processo de habilitação para o
casamento e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional.

(…)
Art. 86-E - A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou de suplente eleitos será feita por

meio de comunicação à Justiça Eleitoral e à Corregedoria-Geral de Justiça, ao passo
que aquele nomeado ad hoc comunicará a renúncia ao Diretor do Foro.”.

Art. 42 - Os §§ 1° e 2° do art. 86-D da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a



996
____________________________________________________________________________

vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 3°
a 5°:

“Art. 86-D - (...)
§ 1° - Não havendo suplente para a substituição a que se refere o caput, o Diretor

do Foro, mediante portaria, designará Juiz de Paz  ad hoc,  preferencialmente entre
aqueles suplentes de outras serventias da comarca e que não estejam em exercício
efetivo do cargo.

§ 2° -  No caso da inexistência de suplentes aptos para nomeação  ad hoc,  será
designado cidadão que preencha os seguintes requisitos:

I - possuir nacionalidade brasileira;
II - ser maior de vinte e um anos;
III - ser eleitor e ter domicílio eleitoral no município onde deverá atuar;
IV - ter residência no município onde deverá atuar;
V - estar quite com as obrigações eleitorais;
VI - estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
VII - não possuir antecedentes criminais;
VIII - ostentar boa reputação e notória conduta ilibada;
IX - não cumular outro cargo, emprego ou função públicos, ressalvados os casos

previstos no art. 37, inciso XVI, da Constituição da República;
X - ter escolaridade equivalente ou superior ao nível médio;
XI  -  não  ser  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por

afinidade, até o terceiro grau inclusive, de magistrado ou qualquer servidor investido
em cargo de direção ou de assessoramento no âmbito da comarca na qual exercerá a
função.

§ 3° - A nomeação de Juiz de Paz ad hoc terá validade por até um ano, permitidas
prorrogações,  mediante portaria  do Diretor  do Foro,  que remeterá cópia do ato à
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 4° - O Juiz de Paz ad hoc nomeado, antes da posse, declarará por escrito não ter
relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada de nepotismo.

§  5°  -  Em  caso  de  distritos  ou  subdistritos  criados  ou  desmembrados  após  a
realização das eleições municipais, aplica-se o disposto neste artigo.”.
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Art. 43 - O caput e o § 2° do art. 103 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  103  -  A lista  de  antiguidade  será  revista,  anualmente,  pela  Secretaria  do
Tribunal de Justiça, na primeira quinzena do mês de janeiro.

(...)
§ 2° - A lista de antiguidade será publicada no Diário do Judiciário pela Secretaria

do Tribunal de Justiça.”.
Art. 44 - O parágrafo único do art. 107 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 107 - (...)
Parágrafo único -  Aquele que tiver,  em órgão fracionário do Tribunal de Justiça,

cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau inclusive, dele não poderá participar, de modo efetivo ou por substituição.”.

Art. 45 - Os §§ 1º a 5º do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido dos seguintes
incisos IX a XIII:

“Art. 114 - (...)
(...)
IX -  auxílio-aperfeiçoamento profissional,  mediante reembolso, para aquisição de

livros jurídicos, digitais e material de informática, no valor anual de até metade do
subsídio mensal, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;

X - gratificação mensal pelo exercício de direção do Foro, independentemente da
quantidade de varas instaladas, quando o Juiz de Direito não for afastado da função
jurisdicional, na forma da lei;

XI - gratificação mensal pelo exercício em Turma Recursal, na forma da lei;
XII - auxílio-saúde limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;
XIII - auxílio-alimentação, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal

de Justiça.
§ 1º - O pagamento a que se refere o inciso I do caput será processado e efetuado,

conforme o caso, pelas Secretarias do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça
Militar.
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§ 2º  -  O Juiz  de  Direito  Substituto  que tenha alterada  sua lotação fará  jus  ao
ressarcimento do valor equivalente às despesas de mudança e transporte.

§ 3º - A remoção, a pedido, não dá direito à percepção do pagamento previsto no
inciso II do caput.

§ 4º - O pagamento previsto no inciso III do caput far-se-á com base no disposto no
Regulamento da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes.

§ 5º - A gratificação a que se refere o inciso XI do caput não será devida quando o
Juiz de Direito for designado para atuar de forma exclusiva em Turma Recursal, na
forma do § 4º do art. 84 desta lei complementar.”.

Art. 46 - O § 2° do art. 123 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 123 - (...)
§  2°  -  Na  hipótese  do  §  1°,  terão  preferência  na  indicação  o  Escrivão  e  os

servidores efetivos lotados na comarca do Juiz de Direito indicado para o plantão.”.
Art. 47 - O art. 127 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  127 -  Será  devida  ao  cônjuge sobrevivente  ou  ao  companheiro  por  união

estável, assim declarado por sentença, sobrevivente e aos herdeiros necessários do
magistrado,  em  caso  de  falecimento  deste  na  atividade,  a  indenização
correspondente aos períodos pendentes de férias-prêmio.”.

Art. 48 - O art. 128 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 128 - O magistrado poderá ser licenciado:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - por motivo de licença-maternidade;
IV - por motivo de licença-paternidade;
V - para tratamento de assuntos particulares, sem remuneração;
VI - para curso no exterior;
VII - para representação de classe dos magistrados, exclusiva para o presidente da

entidade associativa.”.
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Art. 49 - O caput do art. 133 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 133 - A licença-paternidade será concedida pelo prazo de cinco dias úteis, a
licença-maternidade, pelo prazo de cento e oitenta dias, e a decorrente de adoção ou
da obtenção de guarda, pelo prazo previsto no art. 8° da Lei Complementar n° 121,
de 29 de dezembro de 2011.”.

Art. 50 - O inciso II do caput do art. 134 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 134 - (...)
II - falecimento de cônjuge, companheiro ou companheira em união estável, inscrito

como dependente no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg -, ascendente, descendente, sogro ou sogra, irmão ou irmã.”.

Art. 51 - O inciso I do art. 135 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 135 - (...)
I -  para frequência diária e ininterrupta em congressos, cursos ou seminários de

aperfeiçoamento, especialização e estudos, pelo prazo necessário à sua conclusão,
até mesmo no exterior, mediante prévia autorização do órgão competente do Tribunal
de Justiça, vedada a recusa imotivada;”.

Art. 52 - O § 2° do art. 140 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 140 - (...)
§ 2° - No caso de extinção da comarca, o magistrado poderá ser aproveitado em

outra de igual categoria que estiver vaga ou que vagar, se o requerer ao Presidente
do Tribunal de Justiça.”.

Art. 53 - O caput e os incisos IV e V do caput do art. 145 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  145  -  Os  deveres  do  magistrado  são  os  previstos  na  Constituição  da
República, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no
Código de Ética da Magistratura e na legislação nacional pertinente, dos quais se
destacam:
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(…)
IV  -  tratar  com  urbanidade  as  partes,  os  membros  do  Ministério  Público  e  da

Defensoria Pública, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da
Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se tratar de
providência que reclame e possibilite solução de urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização motivada do órgão competente do
Tribunal de Justiça;”.

Art. 54 - Os arts. 148 a 154, 155 a 159-A, 160 e 162 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados à lei os
seguintes arts. 159-B, 159-C, 160-A a 160-D e 162-A a 162-C:

“Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;
VI - demissão.
§ 1° - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente aos Juízes de

primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2° - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao Juiz de Direito:
I - apurar infrações administrativas;
II - propor ao órgão competente do Tribunal de Justiça a instauração de processo

administrativo disciplinar.
§  3°  -  Compete  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  exercer  as  atribuições

previstas no § 2° relativamente ao Desembargador.
§ 4° - Na Justiça Militar Estadual, as atribuições previstas no § 2° competem ao

Corregedor, com relação aos Juízes de primeiro grau, e ao Presidente do Tribunal, no
que se refere aos Juízes de segundo grau.

Art.  149  -  A  pena  de  advertência  será  aplicada  no  caso  de  negligência  no
cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada na reiteração da negligência e nos casos
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de procedimento incorreto,  se a infração não justificar  a imposição de pena mais
grave.

Art. 151 - A pena de remoção compulsória será aplicada quando:
I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional for prejudicial

ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder Judiciário;
II  -  o  prestígio  do magistrado e a  prestação jurisdicional  na comarca estiverem

comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a pessoa do Juiz de Direito.
Art. 151-A - A remoção compulsória finalizará:
I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II  -  com a  decretação  da aposentadoria compulsória,  no  caso de o  magistrado

recusar-se a assumir a comarca para a qual tenha sido designado.
Art.  152 -  A pena  de disponibilidade  com subsídios  proporcionais  ao  tempo de

serviço será aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável e durará até a obtenção de outras funções para as quais se mostre em
condições.

§ 1° - A disponibilidade terá a duração máxima de três meses, podendo o órgão
competente do Tribunal de Justiça prorrogá-la pelo mesmo prazo.

§ 2° - Esgotado o período a que se refere o § 1°, ou sua prorrogação, não tendo o
órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  decidido  pelo  aproveitamento  do
magistrado,  decretar-lhe-á  a  aposentadoria  compulsória,  observado  o  devido
processo legal, com garantia de ampla defesa.

Art.  152-A -  Cumprirá ao Corregedor-Geral  de Justiça fazer  o acompanhamento
necessário  à  reabilitação  e  propor  que  seja  reaproveitado  o  Juiz  de  Direito
compulsoriamente removido ou posto em disponibilidade.

Parágrafo único - A atribuição a que se refere o caput pertencerá ao Presidente do
Tribunal de Justiça, quando for o caso de disponibilidade de Desembargador, ou ao
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição será decretada quando:

I  -  o  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  reconhecer  que  o  magistrado  é
reiteradamente negligente no cumprimento de seus deveres;
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II  -  o magistrado proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III  -  o magistrado demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou
apresentar  comportamento  funcional  incompatível  com  o  bom  desempenho  das
atividades do Poder Judiciário.

Art. 154 - A pena de demissão será aplicada ao Juiz de Direito Substituto, durante o
biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo;
II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas

funções;
III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV  -  seu  procedimento  funcional  for  incompatível  com  o  bom  desempenho  das

atividades do Poder Judiciário;
V - violar as proibições contidas na Constituição da República e nas leis.
Parágrafo único - Dar-se-á a demissão, com automático afastamento das funções,

ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 155 - As penalidades aplicáveis ao magistrado somente serão impostas pelo

voto da maioria absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça,
assegurada a ampla defesa.

Art.  155-A -  O  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  formalizará  e  fará  publicar  a
conclusão  da  decisão  disciplinar  adotada  pelo  órgão  competente  do  Tribunal  de
Justiça.

Art.  155-B  -  A  demissão  somente  será  aplicada  ao  magistrado  vitalício  em
decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

(...)
Art. 156 - O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso,

por determinação:
I - do Conselho Nacional de Justiça;
II - do Tribunal de Justiça, mediante:
a) representação fundamentada do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia

Legislativa,  do  Conselho  Seccional  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  do
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Procurador-Geral de Justiça e do Defensor Público-Geral do Estado, nos casos de
magistrado de primeiro grau e de Desembargador;

b) proposta do Corregedor-Geral  de Justiça, no caso de magistrado de primeiro
grau, ou do Presidente do Tribunal respectivo, quando se tratar de Desembargador.

Art.  157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com endereço conhecido
poderá representar, por escrito, a respeito de abuso, erro, irregularidade ou omissão
imputada a magistrado.

Art. 158 - Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo órgão competente
do  Tribunal  de  Justiça,  a  autoridade  responsável  pela  acusação  concederá  ao
magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da
cópia do teor da acusação e das provas existentes.

§ 1° -  Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada,  o relator
submeterá ao órgão competente do Tribunal de Justiça relatório conclusivo com a
proposta de instauração do processo administrativo disciplinar ou de arquivamento,
intimando o magistrado ou seu defensor, se houver, da data da sessão do julgamento.

§  2°  -  O  Corregedor-Geral  de  Justiça  relatará  a  acusação  perante  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça,  no caso de Juiz de Direito,  e o Presidente do
Tribunal, no caso de Desembargador.

§ 3° - O Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§ 4° - Caso a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra

magistrado seja adiada ou deixe de ser apreciada por falta de quórum, cópia da ata
da sessão respectiva, com a especificação dos nomes dos presentes, dos ausentes,
dos  suspeitos  e  dos  impedidos,  será  encaminhada  à  Corregedoria  Nacional  de
Justiça,  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da  respectiva  sessão,  para  fins  de
deliberação, processamento e submissão a julgamento.

§ 5° - Determinada a instauração do processo administrativo disciplinar pela maioria
absoluta  dos membros do  órgão competente  do  Tribunal  de  Justiça,  o respectivo
acórdão  será  acompanhado  de  portaria,  que  conterá  a  imputação  dos  fatos  e  a
delimitação do teor da acusação, assinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 6° - Acolhida a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra
magistrado,  cópia da  ata  da  sessão respectiva será  encaminhada à Corregedoria
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Nacional  de  Justiça,  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da respectiva  sessão  de
julgamento, para fins de acompanhamento.

§  7°  -  O  relator  será  sorteado  dentre  os  integrantes  do  órgão  competente  do
Tribunal de Justiça, não havendo revisor.

§ 8° - Não poderá ser relator o magistrado que dirigiu o procedimento preparatório,
ainda que não seja mais Corregedor-Geral de Justiça.

§ 9° -  O processo administrativo disciplinar  será concluído no prazo de cento e
quarenta  dias,  prorrogável,  quando  imprescindível  para  o  término  da  instrução  e
houver motivo justificado, mediante deliberação do órgão competente do Tribunal de
Justiça.

Art.  159 -  O Tribunal  de Justiça,  pela  maioria  absoluta  dos membros  do  órgão
competente  e  na  oportunidade  em  que  determinar  a  instauração  do  processo
administrativo disciplinar, decidirá fundamentadamente sobre o afastamento do cargo
do magistrado até a decisão final ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno,
por  prazo  determinado,  assegurado  ao  magistrado  afastado  o  recebimento  do
subsídio integral.

Parágrafo único - Decretado o afastamento, o magistrado ficará impedido de utilizar
o seu local de trabalho e usufruir de veículo oficial e outras prerrogativas inerentes ao
exercício da função.

Art. 159-A - Instaurado o processo administrativo disciplinar, o relator determinará a
citação do magistrado para apresentar as razões de defesa e as provas que entender
necessárias, em cinco dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão com a respectiva
portaria, observando-se que:

I - caso haja dois ou mais magistrados requeridos, o prazo para defesa será comum
e de dez dias contados da intimação do último;

II - o magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao
Corregedor-Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal o endereço em que receberá
citações, notificações ou intimações;

III - quando o magistrado estiver em lugar incerto ou não sabido, será citado por
edital, com prazo de trinta dias, a ser publicado, uma vez, no Diário do Judiciário;

IV - considerar-se-á revel o magistrado que, regularmente citado, não apresentar
defesa no prazo assinado;
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V - declarada a revelia,  o relator  poderá designar  defensor dativo ao requerido,
concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa.

Art.  159-B -  Decorrido  o prazo para a apresentação da defesa prévia,  o relator
decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas,
determinando de ofício outras que entender necessárias.

§ 1° - Para a colheita das provas o relator poderá delegar poderes a magistrado de
primeiro ou segundo graus.

§  2°  -  Para  todos  os  demais  atos  de  instrução,  com  a  mesma cautela,  serão
intimados o magistrado processado ou seu defensor, se houver.

§ 3° - Na instrução do processo serão inquiridas, no máximo, oito testemunhas de
acusação  e  até  oito  de  defesa,  por  requerido,  que  justificadamente  tenham  ou
possam ter conhecimento dos fatos imputados.

§  4°  -  O  depoimento  das  testemunhas,  as  acareações  e  as  provas  periciais  e
técnicas  destinadas  à  elucidação  dos  fatos  serão  realizados  com  aplicação
subsidiária,  no  que  couber,  das  normas  da  legislação  processual  penal  e  da
legislação processual civil, sucessivamente.

§  5°  -  A inquirição  das  testemunhas  e  o  interrogatório  deverão  ser  feitos  em
audiência una, ainda que, se for o caso, em dias sucessivos, e poderão ser realizados
por meio de videoconferência.

§ 6° - O interrogatório do magistrado, precedido de intimação com antecedência de
quarenta e oito horas, será realizado após a produção de todas as provas.

§ 7° -  Os depoimentos poderão ser  realizados pelo  sistema audiovisual,  sem a
necessidade, nesse caso, de degravação.

Art. 159-C - Finda a instrução, o magistrado ou seu defensor terá dez dias para
manifestação sobre a instrução e mais dez dias para apresentar as razões finais.

Art.  160 - O julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em
sessão pública e serão fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias.

§ 1° - Em determinados atos processuais e de julgamento, poderá ser limitada a
presença às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, desde que a
preservação da intimidade não prejudique o interesse público.

§ 2° - Para o julgamento, que será público, será disponibilizado aos integrantes do
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órgão  julgador  acesso  à  integralidade  dos  autos  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3° - O Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§  4° -  O Tribunal  comunicará à  Corregedoria  Nacional  de Justiça,  no prazo de

quinze  dias  da  respectiva  sessão,  os  resultados  dos  julgamentos  dos  processos
administrativos disciplinares.

Art. 160-A - A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria
absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se
tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve ou, no caso
de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior
número de votos.

Art. 160-B - Entendendo o Tribunal que existem indícios de crime de ação pública
incondicionada, o seu Presidente remeterá ao Ministério Público cópia dos autos.

Parágrafo  único  -  Aplicada  a  pena  de  disponibilidade  ou  de  aposentadoria
compulsória,  o  Presidente  do  Tribunal  remeterá  cópias  dos  autos  ao  Ministério
Público e à Advocacia-Geral do Estado, para as providências cabíveis.

Art.  160-C - O processo disciplinar contra Juiz de Direito Substituto não vitalício
será  instaurado  dentro  do  biênio  previsto  no  art.  95,  inciso  I,  da  Constituição da
República, mediante indicação do Corregedor-Geral ao Tribunal, seguindo o disposto
nesta lei complementar.

§ 1° - A instauração do processo pelo Tribunal suspenderá o curso do prazo de
vitaliciamento.

§ 2° - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal expedirá o ato de demissão.
§ 3° -  O Juiz de Direito  Substituto  não vitalício  terá seu processo confirmatório

suspenso e será demitido quando transitar em julgado a decisão que lhe imponha
pena.

Art. 160-D - O prazo de prescrição de falta funcional praticada por magistrado é de
cinco anos, contado a partir da data em que o Tribunal tomou conhecimento do fato.

§ 1° - Quando configurar tipo penal, o prazo prescricional será o do Código Penal,
no processo respectivo.
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§ 2° - A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do órgão competente do
Tribunal  de  Justiça  que  determinar  a  instauração  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3° - O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr a partir do 141° dia
após a instauração do processo administrativo disciplinar.

§ 4° - A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar,
prevista no § 9° do art. 158, não impede o início da contagem do prazo prescricional
de que trata o § 3°.

(...)
Art.  162  -  A  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  bem  como  as

penalidades definitivamente impostas pelo Tribunal e as alterações decorrentes de
julgados do Conselho Nacional  de Justiça, serão anotadas nos assentamentos do
magistrado mantidos pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Art.  162-A  -  Aplicam-se  aos  procedimentos  disciplinares  contra  magistrados,
subsidiariamente,  e desde que não conflitem com a Lei  Orgânica da Magistratura
Nacional, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar.

Art.  162-B  -  O  magistrado  que  estiver  respondendo  a  processo  administrativo
disciplinar só terá apreciado o pedido de aposentadoria voluntária após a conclusão
do processo ou do cumprimento da penalidade.

Art. 162-C - O Tribunal de Justiça comunicará à Corregedoria Nacional de Justiça
as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração, de instauração
e os julgamentos dos processos administrativos disciplinares.”.

Art. 55 - A Seção III do Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar n°
59, de 2001, constituída pelos arts. 156 a 162-C, passa a vigorar sem a divisão em
Subseções I e II e a denominar-se: “Do Processo Administrativo Disciplinar”.

Art. 56 - O caput do art. 164 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 1° e 2°,
passando seu parágrafo único a vigorar como § 3°:

“Art.  164  -  O  ingresso  na  Magistratura  far-se-á  no  cargo  de  Juiz  de  Direito
Substituto,  mediante  aprovação em concurso  público  de  provas  e  títulos,  perante
Comissão de Concurso integrada por Desembargadores e representante do Conselho
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Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, cujos nomes devem ser indicados pelo
Superintendente da EJEF e aprovados pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.

§  1°  -  A  Comissão  de  Concurso  poderá  exercer  as  funções  de  Comissão
Examinadora.

§ 2° - Caso haja Comissão Examinadora distinta da Comissão de Concurso, sua
composição deve observar o disposto no caput .”.

Art. 57 - O inciso VI do caput e os §§ 1° e 2° do art. 165 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau,

como magistrado, Promotor de Justiça, Defensor Público, advogado, serventuário da
Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja exigida a utilização preponderante do
direito;

(...)
§ 1° - O concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito Substituto será regido

pelas normas aplicáveis e pelo respectivo edital.
§ 2° -  As normas vigentes e o edital  do concurso estabelecerão os documentos

necessários à comprovação dos requisitos relacionados nos incisos I a VII do caput.”.
Art. 58 - O art. 166 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 166 - O concurso será precedido de edital, com prazo mínimo para inscrição

de trinta dias, contendo as exigências desta lei complementar e do Conselho Nacional
de Justiça, mediante publicação integral, pelo menos uma vez, no Diário do Judiciário
Eletrônico e outras duas vezes por extrato.”.

Art. 59 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 170-
B:

“Art.  170-B  -  O  processo  de  vitaliciamento  obedecerá  às  normas  fixadas  no
Regimento Interno do Tribunal.”.

Art. 60 - O caput do art. 171 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 171 - Ocorrendo vaga a ser provida, o Tribunal de Justiça publicará, no Diário
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do Judiciário, edital com prazo de quinze dias para inscrição dos candidatos.”.
Art. 61 - Ficam acrescentados ao art. 172 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os

seguintes §§ 3° a 6°:
“Art. 172 - (...)
§ 3° - Na avaliação da presteza será distinguido o Juiz de Direito que, sem prejuízo

de  sua  jurisdição  titular,  efetivamente  sirva  em  regime de  cooperação  voluntária,
realizando-a tanto na sede quanto em município de outra comarca, de fácil acesso,
para favorecer a efetividade da prestação jurisdicional,  assim como o Juiz que se
prontificar a substituir ou se inscrever à remoção ou promoção para comarca de difícil
provimento, conforme relatório do Corregedor-Geral de Justiça.

§ 4° - Será também avaliado distintamente o Juiz que não tenha sido removido ou
promovido, apesar de inscrito.

§ 5° - No desempenho e na produtividade, será priorizado o método comparativo
das competências das varas para efeito de se considerar a quantidade de sentenças
ou despachos de expedientes.

§ 6° - Para os fins do disposto nos §§ 3°, 4° e 5°, o Tribunal de Justiça fixará e
atualizará anualmente critérios objetivos, que serão publicados sempre no mês de
janeiro.”.

Art. 62 - O inciso III do § 7° do art. 173 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte §8º:

“Art. 173 - (…)
§ 7º - (...)
III  -  estiver  submetido  a  processo  administrativo  disciplinar  que  o  sujeite  às

penalidades  previstas  nesta  lei  complementar,  exceto  as  penas  de  advertência  e
censura;

(...)
§ 8º - Inexistindo Juízes titulares inscritos que cumpram os requisitos previstos nos

parágrafos  anteriores  e  havendo  previsão  no  edital  de  promoção,  poderão  ser
promovidos  para  comarca de segunda entrância  os  demais  inscritos,  inclusive  os
Juízes substitutos, independentemente do cumprimento de dois anos de exercício na
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entrância e de integrarem a primeira quinta parte da lista de antiguidade ou de terem
atingido a vitaliciedade.'”.

Art. 63 - O § 1° do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 179 - (...)
§ 1° - Para obter remoção o Juiz de Direito deverá contar mais de um ano de efetivo

exercício na comarca ou vara, tendo preferência o Juiz mais antigo na entrância.”.
Art. 64 - O art. 182 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 182 - A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF -, órgão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, tem como Superintendente o 2°-Vice-Presidente do
Tribunal  e  destina-se  precipuamente  à  seleção  e  à  formação  de  magistrados  e
servidores, além de gerir a informação especializada da instituição.”.

Art.  65 - Os arts.  184 e 184-A da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 184 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado, é
constituída,  em  primeiro  grau,  pelos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar  e  pelos
Conselhos de Justiça, Permanente e Especial, e, em segundo grau, pelo Tribunal de
Justiça Militar, com sede na Capital do Estado.

Art. 184-A - Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos
crimes militares  definidos  em lei  e  as  ações  judiciais  contra  os  atos  disciplinares
militares,  ressalvada a  competência  do  Tribunal  do  Júri  quando a  vítima for  civil,
cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente
dos oficiais e da graduação das praças.

Parágrafo  único  -  Compete  aos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar,  titular  e
cooperador, processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra
civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de
Justiça, Permanente e Especial, sob a presidência do Juiz de Direito,  processar e
julgar os demais crimes militares definidos em lei.”.

Art.  66 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o
seguinte § 1°, renumerando-se os demais:
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“Art. 187 - (...)
§ 1° - É requisito para o candidato ao cargo de Juiz oficial da ativa, da Polícia Militar

e do Corpo de Bombeiros Militar, o bacharelado em direito.”.
Art. 67 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 189-

A:
“Art.  189-A -  O Corregedor da Justiça Militar  poderá designar Juiz de Direito do

Juízo  Militar  para  servir  como  Cooperador  em  Auditoria  cujo  serviço  estiver
acumulado.

§  1°  -  Preferencialmente,  será  designado  como  Cooperador  o  Juiz  de  Direito
Substituto da respectiva Auditoria.

§ 2° - No ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos em que
atuará o Cooperador.”.

Art.  68 -  O inciso V do art.  200 da Lei Complementar n° 59,  de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 200 - (...)
V - atuar, singularmente, como Juiz Cooperador, para processar e julgar as ações

judiciais cíveis e penais determinadas pelo Juiz Corregedor da Justiça Militar;”.
Art. 69 - Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 59, de 2001, os seguintes

arts. 200-A e 200-B:
“Art. 200-A - O Juiz de Direito do Juízo Militar será substituído quando se afastar do

exercício, temporária ou eventualmente, na forma regulada pelo Tribunal de Justiça
Militar.

Parágrafo  único  -  O  Juiz  de  Direito  Titular  de  cada  Auditoria  Militar  será
automaticamente substituído pelo Juiz de Direito Substituto da respectiva Auditoria,
enquanto não ocorrer a designação prevista no caput.

Art. 200-B - Na hipótese de relevante interesse judicial, a ordem de substituição por
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar não prevalecerá, podendo o Presidente do
Tribunal de Justiça Militar convocar, para a substituição, outro Juiz de Direito Militar
de qualquer das Auditorias.”.

Art. 70 - O Capítulo IV do Título II do Livro IV da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a denominar-se “Do Juiz de Direito do Juízo Militar”, ficando dividido em Seção
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I,  denominada  “Da  Competência”,  composta  pelos  arts.  199  e  200,  e  Seção  II,
denominada “Da Substituição do Juiz de Direito do Juízo Militar”, composta pelos arts.
200-A e 200-B.

Art. 71 - O art. 201 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 201 - Perante a Justiça Militar, servirão Defensores Públicos designados pelo
Defensor Público-Geral, para a defesa dos praças e dos oficiais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar ali processados, no caso de insuficiência de recursos do
militar.”.

Art. 72 - O inciso II do art. 214 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 214 - (...)
II - inexistindo Defensor Público designado na forma do art. 201, nomear advogado

dativo ao acusado que não o tiver e curador ao ausente e nos demais casos previstos
em lei;”.

Art. 73 - O inciso I do art. 217 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 217 - (...)
I - o Presidente do Tribunal de Justiça Militar, a seus Juízes;”.
Art. 74 - O art. 236 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 236 - Nos Tribunais e nos Fóruns haverá órgãos auxiliares da Justiça.”.
Art. 75 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 237 - (...)
II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça;”.
Art.  76 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o

seguinte inciso VI:
“Art. 238 - (...)
VI - as Secretarias dos grupos jurisdicionais de Turmas Recursais.”.
Art. 77 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n° 59, de 2001,
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passa a denominar-se: “Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça”.
Art. 78 - O art. 242 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  242  -  O  Tribunal  de  Justiça  estabelecerá,  por  meio  de  regulamento,  a

organização e as  atribuições da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça,  que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do Tribunal de Justiça e
funcionará sob a superintendência do Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 79 - O art. 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
será fixado conforme o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o
art. 241.”.

Art. 80 - Os §§ 1° e 2° do art. 250 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 250 - (...)
§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previstos no caput serão estabelecidas

em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
§ 2° -  O ingresso nas carreiras previstas no inciso I do  caput far-se-á mediante

aprovação  em  concurso  público,  perante  comissão  examinadora  nomeada  e
composta nos termos estabelecidos no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 81 - O art. 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  251  -  A cada  vara,  unidade  jurisdicional  dos  Juizados  Especiais  e  grupo
jurisdicional de Turmas Recursais corresponde uma Secretaria de Juízo.”.

Art. 82 - O art. 253 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 253 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da Justiça serão fixados
em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 83 - O § 3° do art. 260 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 260 - (…)
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§ 3° -  O requerimento a que se refere o  caput deverá conter  manifestação dos
Juízes de Direito Diretores de Foro das comarcas envolvidas.

§ 4° -  Será motivada a manifestação do Diretor do Foro contrária ao pedido de
permuta de que trata o caput.”.

Art. 84 - O § 2° do art. 261 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 5° e 6°:

“Art. 261 - (…)
§ 2° -  O requerimento a que se refere o  caput deverá conter  manifestação dos

Juízes de Direito Diretores de Foro das comarcas envolvidas.
(...)
§ 5° -  Será motivada a manifestação do Diretor do Foro contrária ao pedido de

remoção de que trata o caput.
§ 6° - Na hipótese do § 3°, o servidor removido fará jus ao reembolso das despesas

de transporte e mudança, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de
Justiça.".

Art. 85 - O art. 270 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar a com a
seguinte redação:

“Art. 270 - A substituição de servidores do foro judicial  será feita de acordo com
critérios estabelecidos em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.”.

Art.  86 - O inciso VI do art. 273 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 273 - (...)
VI  -  atender  com  presteza  e  urbanidade  aos  magistrados,  representantes  do

Ministério  Público  e  da  Defensoria  Pública,  advogados  e  ao  público  em  geral,
prestando as informações requeridas e dando recibo de documentos ou outros papéis
que lhes forem entregues em razão do ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo;”.

Art. 87 - Os incisos I e IV do caput e o § 1° do art. 289 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal, por proposição do Corregedor-Geral de Justiça ou

do Diretor do Foro, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou
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disponibilidade,  destituição  de  cargo  em  comissão  ou  destituição  de  função
comissionada imposta aos servidores das Secretarias do Tribunal  de Justiça e da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau;

(...)
IV  -  pelo  Corregedor-Geral  de  Justiça,  quando  se  tratar  de  advertência  ou

suspensão  imposta  aos  servidores  das  Secretarias  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau,
sem prejuízo do disposto no inciso V;

(...)
§ 1° - A pena imposta, após o trânsito em julgado da decisão, será anotada nos

registros funcionais do servidor.”.
Art. 88 - O art. 291 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 291 - A autoridade, o superior hierárquico ou o interessado que tiver ciência de

abuso, erro, ilícito, irregularidade ou omissão imputados a servidor das Secretarias do
Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da
Justiça de primeiro grau comunicará o fato ao Corregedor-Geral de Justiça e, no caso
de servidor dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau, ao Diretor do Foro da
respectiva  comarca,  remetendo os  elementos  colhidos  para  apuração  mediante  a
instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.”.

Art. 89 - O art. 292 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  292  -  As  denúncias  sobre  abuso,  erro,  ilícito,  irregularidade  ou  omissão
imputados a servidor das Secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral
de  Justiça  e  dos  órgãos  auxiliares  da  Justiça  de  primeiro  grau  serão  objeto  de
apuração, desde que contenham a identificação do denunciante.

Parágrafo único -  Quando o fato narrado evidentemente não configurar  infração
disciplinar ou ilícito penal, ou não atender aos requisitos do  caput, a representação
será arquivada.”.

Art. 90 - O caput do art. 296 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando revogado o §2º do mesmo artigo.

“Art. 296 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor processado não venha a
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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.”.

Art. 91 - O inciso II do  caput e o § 2° do art. 298 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3º, renumerando-se os demais:

“Art. 298 - (...)
II  -  pelo  Corregedor-Geral  de Justiça,  nos casos e na forma previstos  nesta lei

complementar e no regimento interno.
(...)
§  2°  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por  comissão  composta  de  três

servidores estáveis,  designados pela autoridade instauradora,  que indicará,  dentre
eles,  o seu Presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior  ou de
mesmo nível e ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado.

§ 3° - Se o interesse público o exigir e especialmente quando não houver servidores
de hierarquia superior à do acusado, a comissão poderá ser composta, no todo ou em
parte, por Juízes de Direito, sendo um desses seu Presidente.”.

Art. 92 - O parágrafo único do art. 299 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 299 - (...)
Parágrafo único -  O rito correlato às fases do processo para aplicação de pena

disciplinar aos servidores do Poder Judiciário será estabelecido em ato normativo do
órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 93 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte Livro V-
A, integrado pelos arts. 300-A a 300-K:

“Livro V-A
Dos Serviços Notariais e de Registro

Art. 300-A - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do poder público.

Art. 300-B - Aplicam-se aos serviços notariais e de registro as regras contidas na
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Lei federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como as normas expedidas
pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Para os fins previstos na lei a que se refere o caput, a autoridade
competente é o Diretor do Foro da comarca em que for sediado o serviço notarial ou
de registro, ressalvada a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos, bem
como o disposto neste livro.

Art. 300-C - O ingresso na atividade notarial  e de registro depende de concurso
público  de  provas  e  títulos,  no  âmbito da  EJEF,  não  se permitindo que  qualquer
serviço fique vago, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais
de seis meses.

Parágrafo único -  Em qualquer hipótese de extinção de delegação, o Diretor do
Foro  declarará  a  vacância  do  serviço,  designará  o  substituto  mais  antigo  para
responder pelo serviço e comunicará o fato à Corregedoria-Geral de Justiça para a
inclusão do serviço na lista geral de vacância, que oportunamente remeterá ao 2°-
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para os fins do disposto no caput.

Art. 300-D - A outorga de delegação a notário ou registrador é da competência do
Governador  do  Estado,  observada  a  ordem  de  classificação  no  concurso  de
provimento ou no concurso de remoção.

Art. 300-E - O novo delegatário será investido perante o Governador do Estado, no
prazo de trinta dias contados da publicação da outorga de delegação, prorrogáveis
por igual período, mediante requerimento expresso, e entrará em exercício perante o
Diretor  do  Foro,  no  prazo  improrrogável  de  trinta  dias  contados  da  data  da
investidura.

§ 1° - O novo delegatário, no ato de investidura por concurso público de ingresso ou
de  remoção,  apresentará  documento  comprobatório  de  desincompatibilização  das
atividades enumeradas no art. 25 da Lei federal n° 8.935, de 1994.

§  2°  -  No  ato  de  investidura,  o  delegatário  prestará  o  compromisso  de bem  e
fielmente, com retidão, lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia.

§ 3° - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação exigida no
edital do concurso.

§ 4° - Não ocorrendo a investidura ou o exercício dentro dos prazos marcados, a
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delegação será tornada sem efeito, mediante publicação de ato do Governador do
Estado, devendo ser realizado novo concurso.

Art. 300-F - Os serviços notariais e de registro, previstos na Lei federal n° 8.935, de
1994, são criados por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observado o disposto no
inciso VII do art. 98 da Constituição do Estado.

Parágrafo  único  -  A  definição  de  circunscrição  geográfica  de  atuação  de
registradores,  quando necessário,  será  realizada por  meio  de  resolução do órgão
competente do Tribunal de Justiça.

Art. 300-G - A acumulação, a desacumulação e a extinção dos serviços notariais e
de registro só podem ocorrer por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 1º - Durante o procedimento previsto no  caput,  o serviço notarial e de registro
objeto da proposta não será submetido a concurso público.

§ 2º  -  A acumulação ou desacumulação de serviços notariais e de registro fica
condicionada a estudo econômico-financeiro realizado sob a orientação do Diretor do
Foro da comarca no prazo máximo de cento e vinte dias, observado o disposto no
parágrafo único do art. 26 da Lei federal nº 8.935, de 1994.

§ 3º - Concluído o estudo para fins de acumulação ou desacumulação de serviços
notariais e de registro, o Diretor do Foro ouvirá o notário ou registrador responsável
pela  serventia  no  prazo  de  quinze  dias  e,  em  igual  prazo,  fará  relatório
circunstanciado e remeterá os autos ao órgão competente do Tribunal de Justiça para
que seja apresentada proposição de lei com esse objetivo.

Art.  300-H - Os serviços notariais e de registro vagos poderão ser anexados ou
desanexados provisoriamente, pelo prazo máximo de seis meses, mediante portaria
do Diretor do Foro da comarca, expedida em virtude de decisão fundamentada.

Parágrafo único - O Diretor do Foro poderá sugerir ao Corregedor-Geral de Justiça
a  extinção de serviço  notarial  ou  de  registro  vago  para,  ser  for  o  caso,  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça apresentar proposição de lei com esse objetivo.

Art. 300-I - É vedada permuta entre titulares de serviços notariais ou de registros.
Art.  300-J -  Aplicam-se aos notários  e registradores,  no que não colidir  com as

disposições da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, da Lei nº 14.184, de
31 janeiro de 2002, e da legislação nacional pertinente, as regras contidas nos Títulos
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V e VI do Livro V desta lei  complementar,  observadas as normas expedidas pela
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 1° - A aplicação da penalidade prevista no inciso IV do art. 32 da Lei federal n°
8.935, de 1994, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 2° - Compete à autoridade processante:
I - aplicar as penalidades previstas nos incisos I a III do art. 32 da Lei federal n°

8.935, de 1994, aos delegatários titulares dos serviços notariais e de registro e ao
tabelião interino e ao oficial de registro interino;

II  -  extinguir  a  designação  interina  ou  precária,  nos  casos  em  que  a  infração
cometida seja apenada com a perda de delegação prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei federal n° 8.935, de 1994.

Art.  300-K  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  expedirá  carteira  de  identidade
funcional aos delegatários dos serviços notariais e de registro.

Parágrafo único - Para o cumprimento da atribuição a que se refere o caput serão
expedidas as normas pertinentes, inclusive quanto ao modelo do documento.”.

Art. 94 - O art. 301 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 301 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais
aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, salvo disposição em contrário desta lei
complementar.”.

Art. 95 - O art. 302 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 302 - Os projetos de lei de interesse do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa
do Tribunal de Justiça, consoante proposta daquele Tribunal, serão encaminhados à
Assembleia  Legislativa  após  sua  aprovação  pelo  órgão  indicado  no  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 96 - O art. 304 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 304 - São órgãos oficiais para as publicações do Poder Judiciário o Diário do
Judiciário Eletrônico, seu equivalente na Justiça Militar, o Processo Judicial Eletrônico
e a revista Jurisprudência Mineira.”.
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Art. 97 - O art. 308 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 308 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder Judiciário, funcionará
nos termos previstos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 98 - O art. 309 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 309 - A expedição de carteira de identidade funcional compete:
I  -  ao  Tribunal  de  Justiça,  no  caso  de  Desembargadores,  Juízes  de  Direito,

servidores de seu quadro e do quadro da Justiça de primeiro grau;
II - ao Tribunal de Justiça Militar, no caso de membros e servidores da Justiça Militar

Estadual;
III - à Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de notários e registradores, bem como

de escreventes e auxiliares não optantes referidos na legislação específica.”.
Art. 99 - O caput do art. 311 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 311 - Sempre que instalada penitenciária em alguma comarca, o Tribunal de

Justiça instalará vara de execução penal nessa comarca.”.
Art. 100 - O caput e os §§ 1° e 3° do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passam  a  vigorar  com  a  redação  que  segue,  ficando  acrescentado  ao  artigo  o
seguinte § 7°:

“Art.  313 - Haverá expediente nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro
grau nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, conforme horário fixado pelos órgãos
indicados nos regimentos internos dos tribunais.

§ 1° - Nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, haverá, nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro grau,
magistrado e servidor em plantão, designados para apreciar e processar as medidas
de natureza urgente, conforme dispuserem os respectivos regimentos internos, com
direito a compensação ou indenização.

(...)
§ 3° - Os tribunais farão prévia e periódica divulgação, inclusive com inserção em

sua página oficial na internet, dos locais de funcionamento do plantão e das formas
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de acesso e contato com o plantonista da escala de plantão, elaborada com base em
critérios objetivos e impessoais.

(...)
§ 7º - O magistrado que permanecer de plantão, quando designado, nos fins de

semana e feriados, terá direito a compensação ou indenização a ser paga no prazo
de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

Art. 101 - O parágrafo único do art. 314 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 314 - (...)
Parágrafo  único  -  A matéria  de  que  trata  o  caput será  regulamentada  por  ato

normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.
Art. 102 - O art. 315 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  315  -  A  Comissão  Estadual  Judiciária  de  Adoção,  órgão  que  compõe  a

organização do Tribunal de Justiça e regulamentado no seu regimento interno, fica
reconhecida  como  órgão  de  atuação  permanente  no  que  se  refere  a  adoções
internacionais.”.

Art. 103- O art. 336 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 336 - É facultado ao Tribunal de Justiça celebrar convênio com universidades e
faculdades para a contratação de estagiários.”.

Art. 104 - A Corregedoria-Geral de Justiça passa a contar com o apoio de até dez
Juízes Auxiliares, escolhidos entre os magistrados a que se refere o inciso I do caput
do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001.

Art.  105  -  Será  permitido  ao  servidor  público  integrante  dos  quadros  do  Poder
Judiciário do Estado acompanhar cônjuge ou companheiro magistrado ou servidor,
desde  que  também  integrante  do  Poder  Judiciário  do  Estado,  que  tenha  sido
designado, removido ou promovido, assegurada lotação provisória na comarca, para
o exercício de atividade compatível com seu cargo.

Parágrafo  único  -  Resolução  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça
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disciplinará a aplicação do direito previsto no caput em caso de designação, remoção
ou promoção de servidor.

Art. 106 - Fica assegurada a liberação de servidor do Poder Judiciário do Estado
para exercer mandato eletivo em diretoria de entidades sindicais de representação
nacional da categoria, assegurados todos os direitos e vantagens do seu cargo.

Art. 107 - O § 2° do art. 266 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“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.”

Art. 108 - O caput do art. 124 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 124 - Após cada período de cinco anos de efetivo exercício de serviço público,
o magistrado terá direito a férias-prêmio de três meses, admitida a conversão em
espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou quando requerida
para gozo e indeferida por necessidade do serviço, limitada, neste caso, a um período
de trinta dias por ano.”

Art.  109 -  O Tribunal  de Justiça regulamentará,  no  prazo de cento  e vinte dias
contados da publicação desta lei complementar, as regiões administrativas a que se
refere o § 6° do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, com a redação dada por
esta lei complementar.

Art.  110 - Ficam substituídas no texto da Lei  Complementar n° 59, de 2001, as
expressões “Corte Superior” e “Corte Superior do Tribunal de Justiça” pela expressão
“órgão competente do Tribunal de Justiça”.

Art. 111 - O inciso I do art. 8° da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 8º - (…)
(...)
I  -  de  entrância  especial  as  que  têm  três  ou  mais  varas  instaladas,  nelas
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compreendidas as dos Juizados Especiais, e população igual ou superior a cem mil
habitantes;”.

Art. 112 - Ficam assegurados, nas comarcas criadas e não instaladas, os serviços
notariais e de registro que estavam em funcionamento em 2013.

Art.  113 - No Anexo I  da Lei Complementar n° 59, de 2001, no subitem I.2.III  -
Primeira Entrância - Segunda parte, o termo “17 - Brasópolis” fica substituído por “17 -
Brazópolis”.

Art. 114 - No Anexo II da Lei Complementar n° 59, de 2001, ficam substituídos:
I - no item 42, o termo “Brasópolis” por “Brazópolis”;
II - no item 130, os termos “Itabirinha de Mantena” por “Itabirinha”;
III - no item 133, os termos “Venceslau Brás” por “Wenceslau Braz”.
Art. 115 - Fica criado, na comarca de Ipanema, um cargo de Juiz de Direito.
Art. 116 - Ficam revogados o art. 63 da Lei Complementar nº 105, de 14 de agosto

de 2008, e os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 59, de 2001:
I - a alínea “b” do inciso II do caput do art. 5°;
II - § 2° do art. 8°-A;
III - o inciso III do caput do art. 9°;
IV - o parágrafo único do art. 15;
V - os incisos IV e V do caput do art. 16;
VI - o art. 32;
VII - o art. 36;
VIII - o art. 37;
IX - o art. 86-F;
X - os arts. 154-A a 154-G;
XI - o inciso III do caput do art. 289;
XII - o § 2° do art. 313;
XIII - os arts. 316, 318 e 319;
XIV - o art. 340.
Art.  117 -  Esta  lei  complementar  entra em vigor  trinta dias  após a data de sua

publicação, ressalvado o disposto no art.  111, cuja vigência será a partir  de 1º de
janeiro de 2015.
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Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/20143
(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  Complementar  n°  59,  de  18  de  janeiro  de  2001,  que  contém  a
organização  e  a  divisão  judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - (...)
§  1°  -  A prestação jurisdicional  no  Estado,  em segunda instância,  compete  aos

Desembargadores  e  Juízes  convocados  do  Tribunal  de  Justiça  e  aos  Juízes  do
Tribunal de Justiça Militar.”.

Art. 2° - O parágrafo único do art. 4° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá transferir a realização de atos judiciais da sede

para os distritos.”.
Art. 3° - O caput e os §§ 2° e 4° do art. 6° da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6° - Entregue a documentação a que se refere o art. 5°, o Corregedor-Geral de

Justiça fará inspeção local e apresentará relatório circunstanciado, dirigido ao órgão
competente  do  Tribunal  de  Justiça,  opinando sobre  a  criação ou  a  instalação  da
comarca.

(...)
§ 2° - Determinada a instalação, o Presidente do Tribunal de Justiça designará data

para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por Desembargador
especialmente designado.

(...)
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§  4°  -  Instalada  a  comarca  e  especificados  seus  distritos  judiciários,  ficarão
automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro.”.

Art. 4° - O § 3° do art. 8°-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 8°-A - (...)
§  3°  -  Atuarão  nas  Centrais  de  Conciliação  conciliadores  não  remunerados

escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, facultada a
escolha entre estagiários dos cursos de direito, de psicologia, de serviço social e de
relações públicas.”.

Art. 5° - Os §§ 1°, 4° e 5° do art. 9° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° - (...)
§ 1° - Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e as suas

decisões  serão  fundamentadas,  sob  pena  de  nulidade,  sem  prejuízo  de,  em
determinados atos, a presença ser limitada aos advogados e Defensores Públicos e
às partes, ou somente àqueles, nas hipóteses legais em que o interesse público o
exigir.

(…)
§ 4° -  O órgão competente do Tribunal  de Justiça determinará a instalação dos

órgãos  jurisdicionais  de  primeiro  e  segundo  graus  instituídos  por  lei  no  Estado,
incluídos os dos Juizados Especiais.

§ 5° - Fica assegurada sustentação oral aos advogados, aos Defensores Públicos
e, quando for o caso, aos Procuradores de Justiça, nas sessões de julgamento, nos
termos do regimento interno.”.

Art. 6° - Ficam acrescentados ao art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes  §§  6°  a  9º,  renumerando-se  os  demais,  e  os  seguintes  §§  17  e  18,
passando os §§ 3°, 5° e 8°, este renumerado como § 12, a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 10 - (...)
§ 3° - É obrigatória a instalação de vara de execução penal nas comarcas onde

houver penitenciária.
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(...)
§ 5° - O Poder Judiciário do Estado contará com duzentos e dez cargos de Juiz de

Direito Substituto, cuja lotação caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça.
§ 6° - Os Juízes de Direito Substitutos, até o limite de 1/3 (um terço) dos cargos,

terão lotação nas comarcas-sede das regiões administrativas, que serão delimitadas
por  ato  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça,  cabendo-lhes  substituir  os
titulares das comarcas integrantes da região administrativa, quando em férias, licença
ou afastamentos, com competência plena.

§ 7° - Os cargos vagos postos em concurso público para ingresso na magistratura
serão  providos  por  escolha  dos  Juízes  de  Direito  Substitutos,  na  ordem  de
classificação no certame que lograram êxito.

§ 8° - Enquanto durar a substituição, os Juízes de Direito Substitutos farão jus ao
recebimento de subsídio correspondente à mudança de entrância.

§ 9° - Existindo interesse da administração, os cargos de Juiz de Direito Substituto
que vagarem na região administrativa poderão ser aproveitados para remoção dos
Juízes de Direito Substitutos.

(...)
§ 12 - O Tribunal de Justiça, na forma definida em seu regimento interno, poderá

criar Postos de Atendimento Judiciário - PAJs - nas comarcas com população acima
de trezentos mil  habitantes com estrutura de pronto atendimento ao cidadão e ao
advogado, para distribuição de feitos, protocolo de petições, central de certidões e
serviço de atendimento ao cidadão.

(...)
§ 17 - Poderá o Presidente do Tribunal de Justiça, após ouvir o órgão competente

do TJMG, designar grupo de, no mínimo, três Juízes em cooperação para atuar em
vara ou comarca, quando ficar constatado que o Juiz titular está sob ameaça, para
atuação conjunta, em prazo não inferior a noventa dias.

§ 18 - A Comarca de Belo Horizonte conta seis varas no Distrito do Barreiro, sendo
duas criminais, e quatro no distrito de Venda Nova.”.

Art. 7° - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 14-
A:
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“Art. 14-A - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar até quatro Juízes
de  Direito  para  servirem  como  auxiliares  da  Presidência  e  um  para  cada  Vice-
Presidência, os quais ficarão afastados de suas funções, sem prejuízo da antiguidade
e do direito à promoção.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal poderá convocar Juízes Auxiliares acima
do limite previsto no  caput,  desde que se justifique a medida, após autorização do
órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional pertinente.”.

Art. 8° - O inciso II do caput do art. 16 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - (…)
II - o Órgão Especial do Tribunal de Justiça;”.
Art.  9°  -  O Capítulo V do Título I  do Livro II  passa a denominar-se: “Do Órgão

Especial do Tribunal de Justiça”.
Art. 10 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  18 -  O Órgão Especial do Tribunal  de Justiça é composto de vinte e cinco

Desembargadores,  respeitada  a  representação  de  advogados  e  membros  do
Ministério Público prevista no art. 94 da Constituição da República, para o exercício
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal
Pleno, provendo-se treze das vagas por antiguidade e doze por eleição pelo Tribunal
Pleno, à medida que ocorrerem.

§ 1° - O Desembargador que tiver exercido por quatro anos a função de membro da
metade eleita  do Órgão Especial  não figurará mais  entre os elegíveis até que se
esgotem todos os nomes.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao membro do Tribunal na qualidade de
convocado por período igual ou inferior a seis meses.

Art. 11 - O art. 23 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  23  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  tem  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem exercidas em sua secretaria, nos
órgãos de jurisdição de primeiro grau, nos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro
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grau e nos serviços de notas e de registro do Estado, observado o disposto nesta lei
complementar e, no que couber, no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Parágrafo  único  -  A Corregedoria-Geral  de  Justiça  terá  funções  fiscalizadora  e
disciplinar sobre os órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça.”.

Art. 12 - O art. 26 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  26  -  Os  Juízes  Auxiliares  da  Corregedoria  exercerão,  por  delegação,  as
atribuições do Corregedor-Geral de Justiça relativamente aos Juízes de Direito, aos
servidores do Poder Judiciário e aos notários e registradores e seus prepostos.

§  1°  -  O Corregedor-Geral  de  Justiça  poderá  indicar  até  dez Juízes  de  Direito
titulares  de  varas,  de  unidades  jurisdicionais  ou  Auxiliares  da  Comarca  de  Belo
Horizonte para exercerem a função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, os quais serão
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§  2°  -  A  designação  será  feita  para  período  correspondente  ao  mandato  do
Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida a recondução, ficando o
Juiz Auxiliar da Corregedoria afastado das funções jurisdicionais.

§ 3° - A vara ou o cargo da unidade jurisdicional de que o Juiz designado for titular
ou o cargo de Juiz de Direito Auxiliar por ele ocupado permanecerão vagos durante o
período de seu exercício na função de Juiz Auxiliar da Corregedoria.

§ 4° - Cessado o exercício da função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, o Juiz de
Direito  reassumirá,  imediatamente,  o  exercício  na  vara  ou  no  cargo  da  unidade
jurisdicional  de  que  é  titular,  e  o  Juiz  de  Direito  Auxiliar  retornará  à  sua  função
anterior.”.

Art. 13 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 46-
A:

“Art. 46-A - Nos casos de afastamento de Desembargador, a qualquer título, da sua
atividade jurisdicional por período superior a trinta dias, o Presidente do Tribunal de
Justiça convocará Juiz de Direito de entrância especial, que receberá os processos
do substituído e os distribuídos durante o tempo de substituição.

§ 1° - A convocação será feita dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista
de antiguidade na entrância especial,  após escolha por maioria absoluta do órgão
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competente do Tribunal de Justiça, em votação aberta e fundamentada, observados
os critérios e as vedações previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nas
resoluções do Conselho Nacional de Justiça e no Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.

§  2°  -  Aos  Juízes  convocados  serão  destinados  o  gabinete  e  a  assessoria  do
Desembargador substituído, podendo o Presidente do Tribunal proceder à nomeação
de  servidores,  após  indicação  do  Desembargador  substituto,  caso  inexista  no
gabinete a assessoria respectiva.

§ 3° - Encerrado o período de convocação, os autos dos processos em poder do
Juiz  de  Direito  convocado  serão  encaminhados  ao  Desembargador  substituído,
ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos
em pauta de julgamento.

§ 4° - Os Juízes de primeiro grau convocados para exercer função de substituição
ou auxílio  nos tribunais receberão, para o exercício dessa função,  a diferença de
subsídio para o cargo de Desembargador.

§ 5° - Quando ocorrer o afastamento de que trata o caput, o Presidente do Tribunal
submeterá ao órgão competente a indicação e a escolha do convocado na primeira
sessão subsequente à publicação do ato.”.

Art. 14 - O inciso III do art. 52 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 52 - (...)
III - Juizados Especiais.”.
Art. 15 - O art. 53 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 53 - A investidura inicial ocorrerá com a posse e o exercício nas funções do

cargo  de  Juiz  de  Direito  Substituto,  decorrente  de  nomeação  pelo  Presidente  do
Tribunal de Justiça.”.

Art. 16 - O art. 54 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 54 - O Juiz de Direito Substituto exercerá as funções que lhe forem atribuídas
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, observada a conveniência e a oportunidade
de sua lotação em prol do interesse público.”.
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Art. 17 - A alínea “a” do inciso I e os incisos IX, XIV, XV, XVII, XXII, XXV, XXIX, XXX,
XXXI e XXXIX do art. 55 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com
a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso XLII:

“Art. 55 - (...)
I - (...)
a) crime ou contravenção, dentro de sua atribuição;
(...)
IX - conceder fiança, nos termos da lei;
(...)
XIV - dar a Juiz de Paz, a servidor do Poder Judiciário e a delegatário de serviço de

notas e de registro instruções necessárias ao bom desempenho de seus deveres;
XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo Horizonte, à fiscalização

dos  registros,  físicos  ou  virtuais,  referentes  ao  serviço  judiciário  da  comarca,
conferindo-os, anotar irregularidade encontrada e cominar pena, na forma da lei;

(...)
XVII  -  comunicar  ao  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  as  suspeições

declaradas, dispensada a indicação da razão quando se tratar de motivo íntimo;
(...)
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento, na forma da lei;
(…)
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da menor de

dezesseis anos e do menor de dezoito anos, na forma da lei;
(...)
XXIX - conceder os benefícios da gratuidade para acesso ao Judiciário, nos termos

da lei;
XXX  -  exercer  atribuições  de  Juiz  Diretor  de  Foro,  de  Vara  da  Infância  e  da

Juventude, de Vara de Idoso, de Vara da Mulher e outras que venham a ser criadas e
instaladas ou, ainda, as que forem determinadas pelo Presidente do Tribunal;

XXXI  -  dirigir  o  Foro  e  administrar  os  edifícios  forenses,  podendo  delegar  a
atribuição pertinente à atividade predial a servidor efetivo;

(...)
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XXXIX - verificar, quinzenalmente, a saída de processos, apondo visto nos atos de
registros de carga e descarga, físicos ou virtuais, e tomar providências para que os
autos retornem, quando ultrapassados os prazos legais;

(...)
XLII  -  assinar pessoalmente as correspondências, as informações ou a consulta

administrativa  endereçada  à  autoridade  judiciária  de  igual  ou  superior  nível,  bem
como às demais autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo.”.

Art.  18  -  Fica acrescentado ao art.  57 da Lei  Complementar  n°  59,  de 2001,  o
seguinte inciso III:

“Art. 57 - (...)
III - processar e julgar as ações relativas a usucapião.”.
Art. 19 - O caput do art. 59 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda Pública e Autarquias processar e

julgar causas cíveis em que intervenham, como autor, réu, assistente ou opoente, o
Estado,  os  municípios,  suas  autarquias,  as  empresas públicas,  as  sociedades de
economia mista e as fundações públicas, ressalvada a competência dos Juizados
Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, e, onde não houver vara da Justiça Federal,
as  decorrentes  do  §  3°  do  art.  109  da  Constituição  da  República,  respeitada  a
competência de foro estabelecida na lei processual.”.

Art. 20 - O caput e seu inciso X e o parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar
n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  61  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  de  Execuções  Penais  e  Corregedor  de
Presídios:

(...)
X  -  proceder  à  correição  permanente  da  polícia  judiciária  e  dos  presídios  da

comarca e propor ao Corregedor-Geral de Justiça medidas que visem à melhoria do
serviço ou da execução da pena.

Parágrafo único -  Nas comarcas com mais de uma vara onde não houver vara
especializada  de  execuções  penais  nem  corregedoria  de  presídios,  cabe  ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz-Corregedor de Presídios,
permitida a recondução e sua substituição, quando convier.”.
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Art. 21 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  exercer  as
atribuições definidas na legislação especial sobre criança e adolescente, bem como
as  de  fiscalização,  orientação  e  apuração  de  irregularidades  de  instituições,
organizações  governamentais  e  não  governamentais,  abrigos,  instituições  de
atendimento  e  entidades  congêneres  que  lidem  com  crianças  e  adolescentes,
garantindo-lhes medidas de proteção.

Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  competência
específica para infância e juventude, cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente,  o  Juiz  de  Direito  competente  para  tais  atribuições,  permitida  a
recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 22 - O art. 62-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62-A -  A  Vara  Agrária  de  Minas  Gerais  tem  sede  em  Belo  Horizonte  e
competência em todo o Estado para processar e julgar, com exclusividade, as ações
que tratem de questões agrárias envolvendo conflitos fundiários coletivos por posse
de terras rurais.

Parágrafo  único  -  Sempre  que  considerar  necessário  à  eficiente  prestação
jurisdicional, o Juiz de Direito far-se-á presente no local ou região do litígio.”.

Art. 23 - O parágrafo único do art. 62-C da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62-C - (...)
Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  a  competência

específica a que se refere o  caput,  cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente,  o  Juiz  de  Direito  competente  para  tais  atribuições,  permitida  a
recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 24 - O caput e o § 1° do art. 64 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 64 - A direção do Foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida, na
Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz Auxiliar da
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Corregedoria por ele designado e, nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou,
havendo  mais  de  um  Juiz,  pelo  que  for  designado  bienalmente  pelo  Corregedor-
Geral, permitida a recondução.

§ 1° - Nas comarcas do interior com duas ou mais varas, se existir interesse público
que recomende a dispensa do Diretor do Foro antes de se completar o biênio de sua
designação, o Corregedor-Geral de Justiça o dispensará e comunicará imediatamente
a decisão ao órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 25 - Os incisos I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X e XIV do caput e os §§ 2° e 3° do art.
65 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 65 - (...)
I - exercer, em sua secretaria de juízo, nos serviços auxiliares do Judiciário e nos

serviços  notariais  e  de  registro  de  sua  comarca,  as  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares;

(...)
III  -  determinar ou requisitar  providências necessárias ao bom funcionamento do

serviço  judiciário,  inclusive,  em caráter  excepcional,  sugerir  forma e unidade para
recebimento de cooperação;

IV -  indicar  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  os  servidores  aptos  a  serem
nomeados para os cargos de provimento em comissão, ressalvado o de Comissário
de Menores Coordenador,  cuja indicação será feita  pelo Juiz competente para as
questões definidas na legislação especial;

(...)
VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua autoridade e aos titulares

e prepostos não optantes dos serviços notariais e de registro da comarca, na forma
da lei;

VII - dar exercício a servidor do foro judicial, a delegatário dos serviços notariais e
de registro e dar posse e exercício ao Juiz de Paz;

VIII - remeter, até o dia vinte de cada mês, à Secretaria do Tribunal de Justiça, com
seu visto, o registro de frequência dos servidores do foro;

IX - encaminhar as escalas de férias dos servidores do foro judicial à Secretaria do
Tribunal de Justiça até o último dia útil do mês de outubro;
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X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do foro judicial e do Serviço
de Notas e de Registros, instaurando regular processo administrativo, comunicando e
requisitando o apoio da Secretaria do Tribunal de Justiça;

(...)
XIV - fazer, anualmente, em formulário próprio disponibilizado pela Secretaria do

Tribunal  de  Justiça,  o  inventário  dos  bens  móveis  pertencentes  ao  Estado  que
existam na comarca, devolvendo-o devidamente preenchido;

(...)
§ 2° - Na Comarca de Belo Horizonte, o Corregedor-Geral de Justiça e Diretor do

Foro  poderá  delegar  a  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria  o  exercício  das  atribuições
previstas nos incisos II, III, V e VIII do caput.

§ 3° - O Diretor do Foro realizará, anualmente e  in loco, a correição nos serviços
sob suas ordens e nos de Notas e de Registros Públicos.

§ 4° - O Juiz designado para o exercício da direção do Foro tem a atribuição de
responder às consultas formuladas pelos servidores lotados nos serviços auxiliares,
pelos demais Juízes e operadores do direito em referência à administração local da
estrutura  judicial,  observados  os  provimentos  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça  e
outras normas editadas ou ratificadas pelo Tribunal de Justiça.”.

Art. 26 - Os incisos IV e V do § 1° e o § 2° do art. 68 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3°:

“Art. 68 - (…)
§ 1° - (...)
IV - por Juiz de Direito com exercício na comarca;
V -  por  Juiz  de  Direito  de comarca substituta,  observada a ordem prevista  nos

incisos I a IV.
§ 2° - Para efeito de substituição por Juiz de Direito de outra vara, em regra, será

observada  a  ordem  mencionada  no  §  2°  do  art.  10  desta  lei  complementar,
substituindo-se  o  Juiz  da  vara  de  numeração mais  alta  pelo  da  menor,  inclusive
quando o Juiz Substituto for lotado em outra comarca.

§ 3° - Ato do Presidente do Tribunal de Justiça definirá quem substituirá e sob que
condições.”.
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Art. 27 - O art. 70 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito ou impedido, no mesmo despacho
determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal, observando o disposto nos
arts. 66 a 69, permanecendo o feito vinculado à vara originária.”.

Art. 28 - O § 3° do art. 76 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 76 - (...)
§ 3° - O Presidente do Tribunal do Júri fará anualmente a revisão da lista de jurados

na  forma  prevista  na  legislação  nacional  pertinente  e  dará  ciência  da  revisão  à
Corregedoria-Geral  de  Justiça  no  prazo  de trinta  dias  contados  da conclusão  do
processo, para o devido registro.”.

Art. 29 - A Subseção II da Seção II do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar  n°  59,  de  2001,  passa  a  denominar-se:  “Da  Competência  e  da
Atribuição”.

Art. 30 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a denominar-se: “Dos Juizados Especiais”.

Art. 31 - O inciso I do art. 82 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 82 - (...)
I - a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais;”.
Art. 32 - A Subseção II da Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passa a denominar-se: “Da Supervisão do Sistema
dos Juizados Especiais”.

Art. 33 - O art. 83 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 83 - As atividades do Sistema dos Juizados Especiais serão supervisionadas
por órgão colegiado específico do Tribunal de Justiça, com composição e atribuições
previstas no regimento interno deste.”.

Art. 34 - O art. 84 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos Juizados
Especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos
por  uma ou  mais  Turmas  Recursais,  mediante  proposta  e  aprovação dos  órgãos
competentes do Tribunal de Justiça.

§ 1° - Cada Turma Recursal será composta por, no mínimo, três Juízes de Direito,
escolhidos  entre  os  que  atuam  nas  comarcas  integrantes  do  respectivo  grupo
jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao Sistema dos Juizados Especiais.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão designados para um período de dois
anos,  vedada  a  recondução,  salvo  quando  não  houver  outro  Juiz  na  sede  do
respectivo grupo jurisdicional.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para integrar Turma Recursal a recusa à
indicação e à primeira recondução.

§  4°  -  Mediante  proposta e  aprovação dos  órgãos competentes  do Tribunal  de
Justiça, poderá o Juiz de Direito ser designado para atuar, de forma exclusiva, em
Turma Recursal, desde que o Presidente do Tribunal de Justiça previamente designe
Juiz  Auxiliar  ou  Substituto  para  responder  por  suas  atribuições  enquanto  durar  o
afastamento.

§ 5° - Quando não houver designação para atuar de forma exclusiva, o número de
processos  julgados  pelo  Juiz  de  Direito  como  relator  de  Turma  Recursal  será
compensado na distribuição de processos da sua vara de origem.

§ 6° - O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar Turmas
Recursais, definindo, no ato da criação, sua sede e competência territorial.

§  7°  -  A designação  dos  Juízes  de  Turma  Recursal  será  precedida  de  edital,
obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento.

§  8°  -  Não  havendo  candidatos  inscritos,  a  designação  dos  Juízes  de  Turma
Recursal prescindirá da exigência prevista no § 7°.

§ 9° - Os processos em que o Juiz atuar como relator serão contados no seu mapa
de produtividade.

§ 10 - A cada grupo jurisdicional corresponderá uma Secretaria, na forma de ato
normativo expedido pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 35 - O caput do art. 84-A, o art. 84-B, o § 12 do art. 84-C e o § 2° do art. 84-D
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da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos, embargos de

declaração de seus acórdãos e mandados de segurança contra atos de Juízes de
Direito do Sistema dos Juizados Especiais e contra seus próprios atos, bem como o
habeas corpus impetrado contra atos de Juízes de Direito do Sistema, além de outros
previstos em lei.

(...)
Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão realizados na

respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal da comarca-sede, conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

(...)
Art. 84-C - (...)
§ 12 - A critério do Tribunal de Justiça, um dos Juízes de Direito do Sistema dos

Juizados  Especiais  poderá,  temporariamente,  ser  dispensado  de  suas  atividades
jurisdicionais,  a  fim  de  auxiliar  o  Juiz-Coordenador,  na  hipótese  de  excesso  de
trabalho a cargo deste.

Art. 84-D - (...)
§ 2° - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, o Tribunal de Justiça

poderá determinar a movimentação do Juiz de Direito de uma para outra unidade
jurisdicional da mesma comarca.”.

Art. 36 - O art. 84-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  84-E  -  Atuarão  nos  Juizados  Especiais,  como  auxiliares  da  Justiça,
conciliadores, sem vínculo estatutário ou empregatício, escolhidos entre pessoas de
reconhecida capacidade e reputação ilibada.

Parágrafo único -  As atividades do conciliador  são consideradas serviço público
honorário de relevante valor.”.

Art.  37 - Os arts.  84-F e 84-G da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  84-F  -  Os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  têm  competência  para  o
processamento,  a  conciliação,  o  julgamento  e  a  execução  por  título  judicial  ou
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extrajudicial  das  causas  cíveis  de  menor  complexidade e  de  infrações  penais  de
menor potencial ofensivo definidas na legislação federal pertinente.

Art. 84-G - Na comarca onde não existir ou onde não tiver sido instalada unidade
jurisdicional de Juizado Especial,  os feitos da competência dos Juizados Especiais
tramitarão perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e a respectiva secretaria,
observado o procedimento especial estabelecido na legislação nacional pertinente.”.

Art. 38 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 84-
H:

“Art.  84-H  -  Os  Juizados  Especiais  da  Fazenda  Pública  são  competentes  para
processar,  conciliar,  julgar  e executar causas cíveis de interesse do Estado e dos
municípios, e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o
valor de sessenta salários mínimos, nos termos da legislação nacional pertinente.”.

Art. 39 - Os arts. 85 e 85-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  85  -  Os  Juizados  Especiais  poderão  funcionar  descentralizadamente,  em
unidades  instaladas  em  municípios  ou  distritos  que compõem  as  comarcas,  bem
como  nos  bairros  do  município-sede,  até  mesmo  de  forma  itinerante,  conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais turnos, conforme
horário fixado pelo órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 40 - O Título IV do Livro II da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
como Livro II-A.

Art. 41 - Os arts. 86-A, 86-C e 86-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86-A - Após diplomado, o eleito tomará posse e entrará em exercício perante o
Diretor do Foro.

(...)
Art. 86-C - O Juiz de Paz terá competência para celebrar casamento, verificar, de

ofício  ou  em face de impugnação apresentada,  o  processo de habilitação para o
casamento e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional.

(…)
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Art. 86-E - A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou de suplente eleitos será feita por
meio de comunicação à Justiça Eleitoral e à Corregedoria-Geral de Justiça, ao passo
que aquele nomeado ad hoc comunicará a renúncia ao Diretor do Foro.”.

Art. 42 - Os §§ 1° e 2° do art. 86-D da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 3°
a 5°:

“Art. 86-D - (...)
§ 1° - Não havendo suplente para a substituição a que se refere o caput, o Diretor

do Foro, mediante portaria, designará Juiz de Paz  ad hoc,  preferencialmente entre
aqueles suplentes de outras serventias da comarca e que não estejam em exercício
efetivo do cargo.

§ 2° -  No caso da inexistência de suplentes aptos para nomeação  ad hoc,  será
designado cidadão que preencha os seguintes requisitos:

I - possuir nacionalidade brasileira;
II - ser maior de vinte e um anos;
III - ser eleitor e ter domicílio eleitoral no município onde deverá atuar;
IV - ter residência no município onde deverá atuar;
V - estar quite com as obrigações eleitorais;
VI - estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
VII - não possuir antecedentes criminais;
VIII - ostentar boa reputação e notória conduta ilibada;
IX - não cumular outro cargo, emprego ou função públicos, ressalvados os casos

previstos no art. 37, inciso XVI, da Constituição da República;
X - ter escolaridade equivalente ou superior ao nível médio;
XI  -  não  ser  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por

afinidade, até o terceiro grau inclusive, de magistrado ou qualquer servidor investido
em cargo de direção ou de assessoramento no âmbito da comarca na qual exercerá a
função.

§ 3° - A nomeação de Juiz de Paz ad hoc terá validade por até um ano, permitidas
prorrogações,  mediante portaria  do Diretor  do Foro,  que remeterá cópia do ato à
Corregedoria-Geral de Justiça.
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§ 4° - O Juiz de Paz ad hoc nomeado, antes da posse, declarará por escrito não ter
relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada de nepotismo.

§  5°  -  Em  caso  de  distritos  ou  subdistritos  criados  ou  desmembrados  após  a
realização das eleições municipais, aplica-se o disposto neste artigo.”.

Art. 43 - O caput e o § 2° do art. 103 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  103  -  A lista  de  antiguidade  será  revista,  anualmente,  pela  Secretaria  do
Tribunal de Justiça, na primeira quinzena do mês de janeiro.

(...)
§ 2° - A lista de antiguidade será publicada no Diário do Judiciário pela Secretaria

do Tribunal de Justiça.”.
Art. 44 - O parágrafo único do art. 107 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 107 - (...)
Parágrafo único -  Aquele que tiver,  em órgão fracionário do Tribunal de Justiça,

cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau inclusive, dele não poderá participar, de modo efetivo ou por substituição.”.

Art. 45 - Os §§ 1º a 5º do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido dos seguintes
incisos IX a XIII:

“Art. 114 - (...)
(...)
IX -  auxílio-aperfeiçoamento profissional,  mediante reembolso, para aquisição de

livros jurídicos, digitais e material de informática, no valor anual de até metade do
subsídio mensal, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;

X - gratificação mensal pelo exercício de direção do Foro, independentemente da
quantidade de varas instaladas, quando o Juiz de Direito não for afastado da função
jurisdicional, na forma da lei;

XI - gratificação mensal pelo exercício em Turma Recursal, na forma da lei;
XII - auxílio-saúde limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;
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XIII - auxílio-alimentação, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal
de Justiça.

§ 1º - O pagamento a que se refere o inciso I do caput será processado e efetuado,
conforme o caso, pelas Secretarias do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça
Militar.

§  2º  -  O Juiz  de  Direito  Substituto  que tenha alterada  sua lotação fará  jus  ao
ressarcimento do valor equivalente às despesas de mudança e transporte.

§ 3º - A remoção, a pedido, não dá direito à percepção do pagamento previsto no
inciso II do caput.

§ 4º - O pagamento previsto no inciso III do caput far-se-á com base no disposto no
Regulamento da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes.

§ 5º - A gratificação a que se refere o inciso XI do caput não será devida quando o
Juiz de Direito for designado para atuar de forma exclusiva em Turma Recursal, na
forma do § 4º do art. 84 desta lei complementar.”.

Art. 46 - O § 2° do art. 123 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 123 - (...)
§  2°  -  Na  hipótese  do  §  1°,  terão  preferência  na  indicação  o  Escrivão  e  os

servidores efetivos lotados na comarca do Juiz de Direito indicado para o plantão.”.
Art. 47 - O art. 127 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  127 -  Será  devida  ao  cônjuge sobrevivente  ou  ao  companheiro  por  união

estável, assim declarado por sentença, sobrevivente e aos herdeiros necessários do
magistrado,  em  caso  de  falecimento  deste  na  atividade,  a  indenização
correspondente aos períodos pendentes de férias-prêmio.”.

Art. 48 - O art. 128 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 128 - O magistrado poderá ser licenciado:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - por motivo de licença-maternidade;
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IV - por motivo de licença-paternidade;
V - para tratamento de assuntos particulares, sem remuneração;
VI - para curso no exterior;
VII - para representação de classe dos magistrados, exclusiva para o presidente da

entidade associativa.”.
Art. 49 - O caput do art. 133 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 133 - A licença-paternidade será concedida pelo prazo de cinco dias úteis, a

licença-maternidade, pelo prazo de cento e oitenta dias, e a decorrente de adoção ou
da obtenção de guarda, pelo prazo previsto no art. 8° da Lei Complementar n° 121,
de 29 de dezembro de 2011.”.

Art. 50 - O inciso II do caput do art. 134 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 134 - (...)
II - falecimento de cônjuge, companheiro ou companheira em união estável, inscrito

como dependente no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg -, ascendente, descendente, sogro ou sogra, irmão ou irmã.”.

Art. 51 - O inciso I do art. 135 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 135 - (...)
I -  para frequência diária e ininterrupta em congressos, cursos ou seminários de

aperfeiçoamento, especialização e estudos, pelo prazo necessário à sua conclusão,
até mesmo no exterior, mediante prévia autorização do órgão competente do Tribunal
de Justiça, vedada a recusa imotivada;”.

Art. 52 - O § 2° do art. 140 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 140 - (...)
§ 2° - No caso de extinção da comarca, o magistrado poderá ser aproveitado em

outra de igual categoria que estiver vaga ou que vagar, se o requerer ao Presidente
do Tribunal de Justiça.”.

Art. 53 - O caput e os incisos IV e V do caput do art. 145 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.  145  -  Os  deveres  do  magistrado  são  os  previstos  na  Constituição  da
República, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no
Código de Ética da Magistratura e na legislação nacional pertinente, dos quais se
destacam:

(…)
IV  -  tratar  com  urbanidade  as  partes,  os  membros  do  Ministério  Público  e  da

Defensoria Pública, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da
Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se tratar de
providência que reclame e possibilite solução de urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização motivada do órgão competente do
Tribunal de Justiça;”.

Art. 54 - Os arts. 148 a 154, 155 a 159-A, 160 e 162 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados à lei os
seguintes arts. 159-B, 159-C, 160-A a 160-D e 162-A a 162-C:

“Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;
VI - demissão.
§ 1° - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente aos Juízes de

primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2° - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao Juiz de Direito:
I - apurar infrações administrativas;
II - propor ao órgão competente do Tribunal de Justiça a instauração de processo

administrativo disciplinar.
§  3°  -  Compete  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  exercer  as  atribuições

previstas no § 2° relativamente ao Desembargador.
§ 4° - Na Justiça Militar Estadual, as atribuições previstas no § 2° competem ao

Corregedor, com relação aos Juízes de primeiro grau, e ao Presidente do Tribunal, no
que se refere aos Juízes de segundo grau.



1044
____________________________________________________________________________

Art.  149  -  A  pena  de  advertência  será  aplicada  no  caso  de  negligência  no
cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada na reiteração da negligência e nos casos
de procedimento incorreto,  se a infração não justificar  a imposição de pena mais
grave.

Art. 151 - A pena de remoção compulsória será aplicada quando:
I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional for prejudicial

ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder Judiciário;
II  -  o  prestígio  do magistrado e a  prestação jurisdicional  na comarca estiverem

comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a pessoa do Juiz de Direito.
Art. 151-A - A remoção compulsória finalizará:
I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II  -  com a  decretação  da aposentadoria compulsória,  no  caso de o  magistrado

recusar-se a assumir a comarca para a qual tenha sido designado.
Art.  152 -  A pena  de disponibilidade  com subsídios  proporcionais  ao  tempo de

serviço será aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável e durará até a obtenção de outras funções para as quais se mostre em
condições.

§ 1° - A disponibilidade terá a duração máxima de três meses, podendo o órgão
competente do Tribunal de Justiça prorrogá-la pelo mesmo prazo.

§ 2° - Esgotado o período a que se refere o § 1°, ou sua prorrogação, não tendo o
órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  decidido  pelo  aproveitamento  do
magistrado,  decretar-lhe-á  a  aposentadoria  compulsória,  observado  o  devido
processo legal, com garantia de ampla defesa.

Art.  152-A -  Cumprirá ao Corregedor-Geral  de Justiça fazer  o acompanhamento
necessário  à  reabilitação  e  propor  que  seja  reaproveitado  o  Juiz  de  Direito
compulsoriamente removido ou posto em disponibilidade.

Parágrafo único - A atribuição a que se refere o caput pertencerá ao Presidente do
Tribunal de Justiça, quando for o caso de disponibilidade de Desembargador, ou ao
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição será decretada quando:



1045
____________________________________________________________________________

I  -  o  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  reconhecer  que  o  magistrado  é
reiteradamente negligente no cumprimento de seus deveres;

II  -  o magistrado proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III  -  o magistrado demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou
apresentar  comportamento  funcional  incompatível  com  o  bom  desempenho  das
atividades do Poder Judiciário.

Art. 154 - A pena de demissão será aplicada ao Juiz de Direito Substituto, durante o
biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo;
II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas

funções;
III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV  -  seu  procedimento  funcional  for  incompatível  com  o  bom  desempenho  das

atividades do Poder Judiciário;
V - violar as proibições contidas na Constituição da República e nas leis.
Parágrafo único - Dar-se-á a demissão, com automático afastamento das funções,

ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 155 - As penalidades aplicáveis ao magistrado somente serão impostas pelo

voto da maioria absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça,
assegurada a ampla defesa.

Art.  155-A -  O  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  formalizará  e  fará  publicar  a
conclusão  da  decisão  disciplinar  adotada  pelo  órgão  competente  do  Tribunal  de
Justiça.

Art.  155-B  -  A  demissão  somente  será  aplicada  ao  magistrado  vitalício  em
decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

(...)
Art. 156 - O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso,

por determinação:
I - do Conselho Nacional de Justiça;
II - do Tribunal de Justiça, mediante:
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a) representação fundamentada do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia
Legislativa,  do  Conselho  Seccional  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  do
Procurador-Geral de Justiça e do Defensor Público-Geral do Estado, nos casos de
magistrado de primeiro grau e de Desembargador;

b) proposta do Corregedor-Geral  de Justiça, no caso de magistrado de primeiro
grau, ou do Presidente do Tribunal respectivo, quando se tratar de Desembargador.

Art.  157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com endereço conhecido
poderá representar, por escrito, a respeito de abuso, erro, irregularidade ou omissão
imputada a magistrado.

Art. 158 - Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo órgão competente
do  Tribunal  de  Justiça,  a  autoridade  responsável  pela  acusação  concederá  ao
magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da
cópia do teor da acusação e das provas existentes.

§ 1° -  Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada,  o relator
submeterá ao órgão competente do Tribunal de Justiça relatório conclusivo com a
proposta de instauração do processo administrativo disciplinar ou de arquivamento,
intimando o magistrado ou seu defensor, se houver, da data da sessão do julgamento.

§  2°  -  O  Corregedor-Geral  de  Justiça  relatará  a  acusação  perante  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça,  no caso de Juiz de Direito,  e o Presidente do
Tribunal, no caso de Desembargador.

§ 3° - O Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§ 4° - Caso a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra

magistrado seja adiada ou deixe de ser apreciada por falta de quórum, cópia da ata
da sessão respectiva, com a especificação dos nomes dos presentes, dos ausentes,
dos  suspeitos  e  dos  impedidos,  será  encaminhada  à  Corregedoria  Nacional  de
Justiça,  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da  respectiva  sessão,  para  fins  de
deliberação, processamento e submissão a julgamento.

§ 5° - Determinada a instauração do processo administrativo disciplinar pela maioria
absoluta  dos membros do  órgão competente  do  Tribunal  de  Justiça,  o respectivo
acórdão  será  acompanhado  de  portaria,  que  conterá  a  imputação  dos  fatos  e  a
delimitação do teor da acusação, assinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
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§ 6° - Acolhida a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra
magistrado,  cópia da  ata  da  sessão respectiva será  encaminhada à Corregedoria
Nacional  de  Justiça,  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da respectiva  sessão  de
julgamento, para fins de acompanhamento.

§  7°  -  O  relator  será  sorteado  dentre  os  integrantes  do  órgão  competente  do
Tribunal de Justiça, não havendo revisor.

§ 8° - Não poderá ser relator o magistrado que dirigiu o procedimento preparatório,
ainda que não seja mais Corregedor-Geral de Justiça.

§ 9° -  O processo administrativo disciplinar  será concluído no prazo de cento e
quarenta  dias,  prorrogável,  quando  imprescindível  para  o  término  da  instrução  e
houver motivo justificado, mediante deliberação do órgão competente do Tribunal de
Justiça.

Art.  159 -  O Tribunal  de Justiça,  pela  maioria  absoluta  dos membros  do  órgão
competente  e  na  oportunidade  em  que  determinar  a  instauração  do  processo
administrativo disciplinar, decidirá fundamentadamente sobre o afastamento do cargo
do magistrado até a decisão final ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno,
por  prazo  determinado,  assegurado  ao  magistrado  afastado  o  recebimento  do
subsídio integral.

Parágrafo único - Decretado o afastamento, o magistrado ficará impedido de utilizar
o seu local de trabalho e usufruir de veículo oficial e outras prerrogativas inerentes ao
exercício da função.

Art. 159-A - Instaurado o processo administrativo disciplinar, o relator determinará a
citação do magistrado para apresentar as razões de defesa e as provas que entender
necessárias, em cinco dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão com a respectiva
portaria, observando-se que:

I - caso haja dois ou mais magistrados requeridos, o prazo para defesa será comum
e de dez dias contados da intimação do último;

II - o magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao
Corregedor-Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal o endereço em que receberá
citações, notificações ou intimações;

III - quando o magistrado estiver em lugar incerto ou não sabido, será citado por
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edital, com prazo de trinta dias, a ser publicado, uma vez, no Diário do Judiciário;
IV - considerar-se-á revel o magistrado que, regularmente citado, não apresentar

defesa no prazo assinado;
V -  declarada a revelia,  o relator  poderá designar  defensor dativo ao requerido,

concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa.
Art.  159-B -  Decorrido  o prazo para a apresentação da defesa prévia,  o relator

decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas,
determinando de ofício outras que entender necessárias.

§ 1° - Para a colheita das provas o relator poderá delegar poderes a magistrado de
primeiro ou segundo graus.

§  2°  -  Para  todos  os  demais  atos  de  instrução,  com  a  mesma cautela,  serão
intimados o magistrado processado ou seu defensor, se houver.

§ 3° - Na instrução do processo serão inquiridas, no máximo, oito testemunhas de
acusação  e  até  oito  de  defesa,  por  requerido,  que  justificadamente  tenham  ou
possam ter conhecimento dos fatos imputados.

§  4°  -  O  depoimento  das  testemunhas,  as  acareações  e  as  provas  periciais  e
técnicas  destinadas  à  elucidação  dos  fatos  serão  realizados  com  aplicação
subsidiária,  no  que  couber,  das  normas  da  legislação  processual  penal  e  da
legislação processual civil, sucessivamente.

§  5°  -  A inquirição  das  testemunhas  e  o  interrogatório  deverão  ser  feitos  em
audiência una, ainda que, se for o caso, em dias sucessivos, e poderão ser realizados
por meio de videoconferência.

§ 6° - O interrogatório do magistrado, precedido de intimação com antecedência de
quarenta e oito horas, será realizado após a produção de todas as provas.

§ 7° -  Os depoimentos poderão ser  realizados pelo  sistema audiovisual,  sem a
necessidade, nesse caso, de gravação.

Art. 159-C - Finda a instrução, o magistrado ou seu defensor terá dez dias para
manifestação sobre a instrução e mais dez dias para apresentar as razões finais.

Art.  160 - O julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em
sessão pública e serão fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias.

§ 1° - Em determinados atos processuais e de julgamento, poderá ser limitada a
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presença às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, desde que a
preservação da intimidade não prejudique o interesse público.

§ 2° - Para o julgamento, que será público, será disponibilizado aos integrantes do
órgão  julgador  acesso  à  integralidade  dos  autos  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3° - O Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§  4° -  O Tribunal  comunicará à  Corregedoria  Nacional  de Justiça,  no prazo de

quinze  dias  da  respectiva  sessão,  os  resultados  dos  julgamentos  dos  processos
administrativos disciplinares.

Art. 160-A - A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria
absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se
tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve ou, no caso
de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior
número de votos.

Art. 160-B - Entendendo o Tribunal que existem indícios de crime de ação pública
incondicionada, o seu Presidente remeterá ao Ministério Público cópia dos autos.

Parágrafo  único  -  Aplicada  a  pena  de  disponibilidade  ou  de  aposentadoria
compulsória,  o  Presidente  do  Tribunal  remeterá  cópias  dos  autos  ao  Ministério
Público e à Advocacia-Geral do Estado, para as providências cabíveis.

Art.  160-C - O processo disciplinar contra Juiz de Direito Substituto não vitalício
será  instaurado  dentro  do  biênio  previsto  no  art.  95,  inciso  I,  da  Constituição da
República, mediante indicação do Corregedor-Geral ao Tribunal, seguindo o disposto
nesta lei complementar.

§ 1° - A instauração do processo pelo Tribunal suspenderá o curso do prazo de
vitaliciamento.

§ 2° - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal expedirá o ato de demissão.
§ 3° -  O Juiz de Direito  Substituto  não vitalício  terá seu processo confirmatório

suspenso e será demitido quando transitar em julgado a decisão que lhe imponha
pena.

Art. 160-D - O prazo de prescrição de falta funcional praticada por magistrado é de
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cinco anos, contado a partir da data em que o Tribunal tomou conhecimento do fato.
§ 1° - Quando configurar tipo penal, o prazo prescricional será o do Código Penal,

no processo respectivo.
§ 2° - A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do órgão competente do

Tribunal  de  Justiça  que  determinar  a  instauração  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3° - O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr a partir do 141° dia
após a instauração do processo administrativo disciplinar.

§ 4° - A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar,
prevista no § 9° do art. 158, não impede o início da contagem do prazo prescricional
de que trata o § 3°.

(...)
Art.  162  -  A  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  bem  como  as

penalidades definitivamente impostas pelo Tribunal e as alterações decorrentes de
julgados do Conselho Nacional  de Justiça, serão anotadas nos assentamentos do
magistrado mantidos pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Art.  162-A  -  Aplicam-se  aos  procedimentos  disciplinares  contra  magistrados,
subsidiariamente,  e desde que não conflitem com a Lei  Orgânica da Magistratura
Nacional, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar.

Art.  162-B  -  O  magistrado  que  estiver  respondendo  a  processo  administrativo
disciplinar só terá apreciado o pedido de aposentadoria voluntária após a conclusão
do processo ou do cumprimento da penalidade.

Art. 162-C - O Tribunal de Justiça comunicará à Corregedoria Nacional de Justiça
as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração, de instauração
e os julgamentos dos processos administrativos disciplinares.”.

Art. 55 - A Seção III do Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar n°
59, de 2001, constituída pelos arts. 156 a 162-C, passa a vigorar sem a divisão em
Subseções I e II e a denominar-se: “Do Processo Administrativo Disciplinar”.

Art. 56 - O caput do art. 164 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 1° e 2°,
passando seu parágrafo único a vigorar como § 3°:
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“Art.  164  -  O  ingresso  na  Magistratura  far-se-á  no  cargo  de  Juiz  de  Direito
Substituto,  mediante  aprovação em concurso  público  de  provas  e  títulos,  perante
Comissão de Concurso integrada por Desembargadores e representante do Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, cujos nomes devem ser indicados pelo
Superintendente da EJEF e aprovados pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.

§  1°  -  A  Comissão  de  Concurso  poderá  exercer  as  funções  de  Comissão
Examinadora.

§ 2° - Caso haja Comissão Examinadora distinta da Comissão de Concurso, sua
composição deve observar o disposto no caput .”.

Art. 57 - O inciso VI do caput e os §§ 1° e 2° do art. 165 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau,

como magistrado, Promotor de Justiça, Defensor Público, advogado, serventuário da
Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja exigida a utilização preponderante do
direito;

(...)
§ 1° - O concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito Substituto será regido

pelas normas aplicáveis e pelo respectivo edital.
§ 2° -  As normas vigentes e o edital  do concurso estabelecerão os documentos

necessários à comprovação dos requisitos relacionados nos incisos I a VII do caput.”.
Art. 58 - O art. 166 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 166 - O concurso será precedido de edital, com prazo mínimo para inscrição

de trinta dias, contendo as exigências desta lei complementar e do Conselho Nacional
de Justiça, mediante publicação integral, pelo menos uma vez, no Diário do Judiciário
Eletrônico e outras duas vezes por extrato.”.

Art. 59 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 170-
B:

“Art.  170-B  -  O  processo  de  vitaliciamento  obedecerá  às  normas  fixadas  no
Regimento Interno do Tribunal.”.
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Art. 60 - O caput do art. 171 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 171 - Ocorrendo vaga a ser provida, o Tribunal de Justiça publicará, no Diário
do Judiciário, edital com prazo de quinze dias para inscrição dos candidatos.”.

Art. 61 - Ficam acrescentados ao art. 172 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes §§ 3° a 6°:

“Art. 172 - (...)
§ 3° - Na avaliação da presteza será distinguido o Juiz de Direito que, sem prejuízo

de  sua  jurisdição  titular,  efetivamente  sirva  em  regime de  cooperação  voluntária,
realizando-a tanto na sede quanto em município de outra comarca, de fácil acesso,
para favorecer a efetividade da prestação jurisdicional,  assim como o Juiz que se
prontificar a substituir ou se inscrever à remoção ou promoção para comarca de difícil
provimento, conforme relatório do Corregedor-Geral de Justiça.

§ 4° - Será também avaliado distintamente o Juiz que não tenha sido removido ou
promovido, apesar de inscrito.

§ 5° - No desempenho e na produtividade, será priorizado o método comparativo
das competências das varas para efeito de se considerar a quantidade de sentenças
ou despachos de expedientes.

§ 6° - Para os fins do disposto nos §§ 3°, 4° e 5°, o Tribunal de Justiça fixará e
atualizará anualmente critérios objetivos, que serão publicados sempre no mês de
janeiro.”.

Art. 62 - O inciso III do § 7° do art. 173 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte §8º:

“Art. 173 - (…)
§ 7º - (...)
III  -  estiver  submetido  a  processo  administrativo  disciplinar  que  o  sujeite  às

penalidades  previstas  nesta  lei  complementar,  exceto  as  penas  de  advertência  e
censura;

(...)
§ 8º  -  Não havendo candidatos inscritos nas situações previstas nos parágrafos

anteriores, poderão ser promovidos os inscritos, independente do cumprimento do
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estágio  de  2  (dois)  anos,  de  integrarem  a  quinta  parte  ou  de  terem  atingido  a
vitaliciedade.".

Art. 63 - O § 1° do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 179 - (...)
§ 1° - Para obter remoção o Juiz de Direito deverá contar mais de um ano de efetivo

exercício na comarca ou vara, tendo preferência o Juiz mais antigo na entrância.”.
Art. 64 - O art. 182 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 182 - A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF -, órgão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, tem como Superintendente o 2°-Vice-Presidente do
Tribunal  e  destina-se  precipuamente  à  seleção  e  à  formação  de  magistrados  e
servidores, além de gerir a informação especializada da instituição.”.

Art.  65 - Os arts.  184 e 184-A da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 184 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado, é
constituída,  em  primeiro  grau,  pelos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar  e  pelos
Conselhos de Justiça, Permanente e Especial, e, em segundo grau, pelo Tribunal de
Justiça Militar, com sede na Capital do Estado.

Art. 184-A - Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos
crimes militares  definidos  em lei  e  as  ações  judiciais  contra  os  atos  disciplinares
militares,  ressalvada a  competência  do  Tribunal  do  Júri  quando a  vítima for  civil,
cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente
dos oficiais e da graduação das praças.

Parágrafo  único  -  Compete  aos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar,  titular  e
cooperador, processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra
civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de
Justiça, Permanente e Especial, sob a presidência do Juiz de Direito,  processar e
julgar os demais crimes militares definidos em lei.”.

Art.  66 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o
seguinte § 1°, renumerando-se os demais:
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“Art. 187 - (...)
§ 1° - É requisito para o candidato ao cargo de Juiz oficial da ativa, da Polícia Militar

e do Corpo de Bombeiros Militar, o bacharelado em direito.”.
Art. 67 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 189-

A:
“Art.  189-A -  O Corregedor da Justiça Militar  poderá designar Juiz de Direito do

Juízo  Militar  para  servir  como  Cooperador  em  Auditoria  cujo  serviço  estiver
acumulado.

§  1°  -  Preferencialmente,  será  designado  como  Cooperador  o  Juiz  de  Direito
Substituto da respectiva Auditoria.

§ 2° - No ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos em que
atuará o Cooperador.”.

Art.  68 -  O inciso V do art.  200 da Lei Complementar n° 59,  de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 200 - (...)
V - atuar, singularmente, como Juiz Cooperador, para processar e julgar as ações

judiciais cíveis e penais determinadas pelo Juiz Corregedor da Justiça Militar;”.
Art. 69 - Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 59, de 2001, os seguintes

arts. 200-A e 200-B:
“Art. 200-A - O Juiz de Direito do Juízo Militar será substituído quando se afastar do

exercício, temporária ou eventualmente, na forma regulada pelo Tribunal de Justiça
Militar.

Parágrafo  único  -  O  Juiz  de  Direito  Titular  de  cada  Auditoria  Militar  será
automaticamente substituído pelo Juiz de Direito Substituto da respectiva Auditoria,
enquanto não ocorrer a designação prevista no caput.

Art. 200-B - Na hipótese de relevante interesse judicial, a ordem de substituição por
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar não prevalecerá, podendo o Presidente do
Tribunal de Justiça Militar convocar, para a substituição, outro Juiz de Direito Militar
de qualquer das Auditorias.”.

Art. 70 - O Capítulo IV do Título II do Livro IV da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a denominar-se “Do Juiz de Direito do Juízo Militar”, ficando dividido em Seção



1055
____________________________________________________________________________

I,  denominada  “Da  Competência”,  composta  pelos  arts.  199  e  200,  e  Seção  II,
denominada “Da Substituição do Juiz de Direito do Juízo Militar”, composta pelos arts.
200-A e 200-B.

Art. 71 - O art. 201 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 201 - Perante a Justiça Militar, servirão Defensores Públicos designados pelo
Defensor Público-Geral, para a defesa dos praças e dos oficiais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar ali processados, no caso de insuficiência de recursos do
militar.”.

Art. 72 - O inciso II do art. 214 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 214 - (...)
II - inexistindo Defensor Público designado na forma do art. 201, nomear advogado

dativo ao acusado que não o tiver e curador ao ausente e nos demais casos previstos
em lei;”.

Art. 73 - O inciso I do art. 217 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 217 - (...)
I - o Presidente do Tribunal de Justiça Militar, a seus Juízes;”.
Art. 74 - O art. 236 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 236 - Nos Tribunais e nos Fóruns haverá órgãos auxiliares da Justiça.”.
Art. 75 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 237 - (...)
II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça;”.
Art.  76 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o

seguinte inciso VI:
“Art. 238 - (...)
VI - as Secretarias dos grupos jurisdicionais de Turmas Recursais.”.
Art. 77 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n° 59, de 2001,
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passa a denominar-se: “Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça”.
Art. 78 - O art. 242 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  242  -  O  Tribunal  de  Justiça  estabelecerá,  por  meio  de  regulamento,  a

organização e as  atribuições da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça,  que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do Tribunal de Justiça e
funcionará sob a superintendência do Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 79 - O art. 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
será fixado conforme o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o
art. 241.”.

Art. 80 - Os §§ 1° e 2° do art. 250 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 250 - (...)
§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previstos no caput serão estabelecidas

em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
§ 2° -  O ingresso nas carreiras previstas no inciso I do  caput far-se-á mediante

aprovação  em  concurso  público,  perante  comissão  examinadora  nomeada  e
composta nos termos estabelecidos no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 81 - O art. 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  251  -  A cada  vara,  unidade  jurisdicional  dos  Juizados  Especiais  e  grupo
jurisdicional de Turmas Recursais corresponde uma Secretaria de Juízo.”.

Art. 82 - O art. 253 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 253 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da Justiça serão fixados
em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 83 - 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 - (...)
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§ 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.”

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:

“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 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.”
Art. 85 - O art. 270 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar a com a

seguinte redação:
“Art. 270 - A substituição de servidores do foro judicial  será feita de acordo com

critérios estabelecidos em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.”.

Art.  86 - O inciso VI do art. 273 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 273 - (...)
VI  -  atender  com  presteza  e  urbanidade  aos  magistrados,  representantes  do

Ministério  Público  e  da  Defensoria  Pública,  advogados  e  ao  público  em  geral,
prestando as informações requeridas e dando recibo de documentos ou outros papéis
que lhes forem entregues em razão do ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo;”.

Art. 87 - Os incisos I e IV do caput e o § 1° do art. 289 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 289 - (...)
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I - pelo Presidente do Tribunal, por proposição do Corregedor-Geral de Justiça ou
do Diretor do Foro, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade,  destituição  de  cargo  em  comissão  ou  destituição  de  função
comissionada imposta aos servidores das Secretarias do Tribunal  de Justiça e da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau;

(...)
IV  -  pelo  Corregedor-Geral  de  Justiça,  quando  se  tratar  de  advertência  ou

suspensão  imposta  aos  servidores  das  Secretarias  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau,
sem prejuízo do disposto no inciso V;

(...)
§ 1° - A pena imposta, após o trânsito em julgado da decisão, será anotada nos

registros funcionais do servidor.”.
Art. 88 - O art. 291 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 291 - A autoridade, o superior hierárquico ou o interessado que tiver ciência de

abuso, erro, ilícito, irregularidade ou omissão imputados a servidor das Secretarias do
Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da
Justiça de primeiro grau comunicará o fato ao Corregedor-Geral de Justiça e, no caso
de servidor dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau, ao Diretor do Foro da
respectiva  comarca,  remetendo os  elementos  colhidos  para  apuração  mediante  a
instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.”.

Art. 89 - O art. 292 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  292  -  As  denúncias  sobre  abuso,  erro,  ilícito,  irregularidade  ou  omissão
imputados a servidor das Secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral
de  Justiça  e  dos  órgãos  auxiliares  da  Justiça  de  primeiro  grau  serão  objeto  de
apuração, desde que contenham a identificação do denunciante.

Parágrafo único -  Quando o fato narrado evidentemente não configurar  infração
disciplinar ou ilícito penal, ou não atender aos requisitos do  caput, a representação
será arquivada.”.
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Art. 90 - O caput do art. 296 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando revogado o §2º do mesmo artigo.

“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.”.

Art. 91 - O inciso II do  caput e o § 2° do art. 298 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 298 - (...)
II  -  pelo  Corregedor-Geral  de Justiça,  nos casos e na forma previstos  nesta lei

complementar e no regimento interno.
(...)
§  2°  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por  comissão  composta  de  três

servidores estáveis,  designados pela autoridade instauradora,  que indicará,  dentre
eles,  o seu Presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior  ou de
mesmo nível e ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado.

Art. 92 - O parágrafo único do art. 299 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 299 - (...)
Parágrafo único -  O rito correlato às fases do processo para aplicação de pena

disciplinar aos servidores do Poder Judiciário será estabelecido em ato normativo do
órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 93 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte Livro V-
A, integrado pelos arts. 300-A a 300-K:

“Livro V-A
Dos Serviços Notariais e de Registro

Art. 300-A - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do poder público.

Art. 300-B - Aplicam-se aos serviços notariais e de registro as regras contidas na
Lei federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como as normas expedidas
pela Corregedoria-Geral de Justiça.
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Parágrafo único - Para os fins previstos na lei a que se refere o caput, a autoridade
competente é o Diretor do Foro da comarca em que for sediado o serviço notarial ou
de registro, ressalvada a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos, bem
como o disposto neste livro.

Art. 300-C - O ingresso na atividade notarial  e de registro depende de concurso
público  de  provas  e  títulos,  no  âmbito da  EJEF,  não  se permitindo que  qualquer
serviço fique vago, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais
de seis meses.

Parágrafo único -  Em qualquer hipótese de extinção de delegação, o Diretor do
Foro  declarará  a  vacância  do  serviço,  designará  o  substituto  mais  antigo  para
responder pelo serviço e comunicará o fato à Corregedoria-Geral de Justiça para a
inclusão do serviço na lista geral de vacância, que oportunamente remeterá ao 2°-
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para os fins do disposto no caput.

Art. 300-D - A outorga de delegação a notário ou registrador é da competência do
Presidente do Tribunal de Justiça, observada a ordem de classificação no concurso
de provimento ou no concurso de remoção.

Art.  300-E  -  O  novo  delegatário  será  investido  perante  o  Corregedor-Geral  de
Justiça, no prazo de trinta dias contados da publicação da outorga de delegação,
prorrogáveis  por  igual  período,  mediante  requerimento  expresso,  e  entrará  em
exercício perante o Diretor do Foro, no prazo improrrogável de trinta dias contados da
data da investidura.

§ 1° - O novo delegatário, no ato de investidura por concurso público de ingresso ou
de  remoção,  apresentará  documento  comprobatório  de  desincompatibilização  das
atividades enumeradas no art. 25 da Lei federal n° 8.935, de 1994.

§  2°  -  No  ato  de  investidura,  o  delegatário  prestará  o  compromisso  de bem  e
fielmente, com retidão, lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia.

§ 3° - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação exigida no
edital do concurso.

§ 4° - Não ocorrendo a investidura ou o exercício dentro dos prazos marcados, a
delegação será tornada sem efeito,  mediante publicação de ato do Presidente do
Tribunal de Justiça, devendo ser realizado novo concurso.
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Art. 300-F - Os serviços notariais e de registro, previstos na Lei federal n° 8.935, de
1994, são criados por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observado o disposto no
inciso VII do art. 98 da Constituição do Estado.

Parágrafo  único  -  A  definição  de  circunscrição  geográfica  de  atuação  de
registradores,  quando necessário,  será  realizada por  meio  de  resolução do órgão
competente do Tribunal de Justiça.

Art. 300-G - A acumulação, a desacumulação e a extinção dos serviços notariais e
de registro só podem ocorrer por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 1º - Durante o procedimento previsto no  caput,  o serviço notarial e de registro
objeto da proposta não será submetido a concurso público.

§ 2º  -  A acumulação ou desacumulação de serviços notariais e de registro fica
condicionada a estudo econômico-financeiro realizado sob a orientação do Diretor do
Foro da comarca no prazo máximo de cento e vinte dias, observado o disposto no
parágrafo único do art. 26 da Lei federal nº 8.935, de 1994.

§ 3º - Concluído o estudo para fins de acumulação ou desacumulação de serviços
notariais e de registro, o Diretor do Foro ouvirá o notário ou registrador responsável
pela  serventia  no  prazo  de  quinze  dias  e,  em  igual  prazo,  fará  relatório
circunstanciado e remeterá os autos ao órgão competente do Tribunal de Justiça para
que seja apresentada proposição de lei com esse objetivo.

Art.  300-H - Os serviços notariais e de registro vagos poderão ser anexados ou
desanexados provisoriamente, pelo prazo máximo de seis meses, mediante portaria
do Diretor do Foro da comarca, expedida em virtude de decisão fundamentada.

Parágrafo único - O Diretor do Foro poderá sugerir ao Corregedor-Geral de Justiça
a  extinção de serviço  notarial  ou  de  registro  vago  para,  ser  for  o  caso,  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça apresentar proposição de lei com esse objetivo.

Art. 300-I - É vedada permuta entre titulares de serviços notariais ou de registros.
Art.  300-J -  Aplicam-se aos notários  e registradores,  no que não colidir  com as

disposições da legislação nacional pertinente, as regras contidas nos Títulos V e VI
do  Livro  V  desta  lei  complementar,  observadas  as  normas  expedidas  pela
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 1° - A aplicação da penalidade prevista no inciso IV do art. 32 da Lei federal n°
8.935, de 1994, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.
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§ 2° - Compete à autoridade processante:
I - aplicar as penalidades previstas nos incisos I a III do art. 32 da Lei federal n°

8.935, de 1994, aos delegatários titulares dos serviços notariais e de registro e ao
tabelião interino e ao oficial de registro interino;

II  -  extinguir  a  designação  interina  ou  precária,  nos  casos  em  que  a  infração
cometida seja apenada com a perda de delegação prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei federal n° 8.935, de 1994.

Art.  300-K  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  expedirá  carteira  de  identidade
funcional aos delegatários dos serviços notariais e de registro.

Parágrafo único - Para o cumprimento da atribuição a que se refere o caput serão
expedidas as normas pertinentes, inclusive quanto ao modelo do documento.”.

Art. 94 - O art. 301 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 301 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais
aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, salvo disposição em contrário desta lei
complementar.”.

Art. 95 - O art. 302 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 302 - Os projetos de lei de interesse do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa
do Tribunal de Justiça, consoante proposta daquele Tribunal, serão encaminhados à
Assembleia  Legislativa  após  sua  aprovação  pelo  órgão  indicado  no  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 96 - O art. 304 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 304 - São órgãos oficiais para as publicações do Poder Judiciário o Diário do
Judiciário Eletrônico, seu equivalente na Justiça Militar, o Processo Judicial Eletrônico
e a revista Jurisprudência Mineira.”.

Art. 97 - O art. 308 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 308 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder Judiciário, funcionará
nos termos previstos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.
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Art. 98 - O art. 309 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 309 - A expedição de carteira de identidade funcional compete:
I  -  ao  Tribunal  de  Justiça,  no  caso  de  Desembargadores,  Juízes  de  Direito,

servidores de seu quadro e do quadro da Justiça de primeiro grau;
II - ao Tribunal de Justiça Militar, no caso de membros e servidores da Justiça Militar

Estadual;
III - à Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de notários e registradores, bem como

de escreventes e auxiliares não optantes referidos na legislação específica.”.
Art. 99 - O caput do art. 311 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 311 - Sempre que instalada penitenciária em alguma comarca, o Tribunal de

Justiça instalará vara de execução penal nessa comarca.”.
Art. 100 - O caput e os §§ 1° e 3° do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passam  a  vigorar  com  a  redação  que  segue,  ficando  acrescentado  ao  artigo  o
seguinte § 7°:

“Art.  313 - Haverá expediente nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro
grau nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, conforme horário fixado pelos órgãos
indicados nos regimentos internos dos tribunais.

§ 1° - Nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, haverá, nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro grau,
magistrado e servidor em plantão, designados para apreciar e processar as medidas
de natureza urgente, conforme dispuserem os respectivos regimentos internos, com
direito a compensação ou indenização.

(...)
§ 3° - Os tribunais farão prévia e periódica divulgação, inclusive com inserção em

sua página oficial na internet, dos locais de funcionamento do plantão e das formas
de acesso e contato com o plantonista da escala de plantão, elaborada com base em
critérios objetivos e impessoais.

(...)
§  7º  -  O  magistrado  e  o  servidor  que  permanecerem  de  plantão,  quando



1064
____________________________________________________________________________

designados,  nos  fins  de  semana  e  feriados,  terão  direito  a  compensação  ou
indenização a ser paga no prazo de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

Art. 101 - O parágrafo único do art. 314 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 314 - (...)
Parágrafo  único  -  A matéria  de  que  trata  o  caput será  regulamentada  por  ato

normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.
Art. 102 - O art. 315 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  315  -  A  Comissão  Estadual  Judiciária  de  Adoção,  órgão  que  compõe  a

organização do Tribunal de Justiça e regulamentado no seu regimento interno, fica
reconhecida  como  órgão  de  atuação  permanente  no  que  se  refere  a  adoções
internacionais.”.

Art. 103- O art. 336 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 336 - É facultado ao Tribunal de Justiça celebrar convênio com universidades e
faculdades para a contratação de estagiários.”.

Art. 104 - A Corregedoria-Geral de Justiça passa a contar com o apoio de até dez
Juízes Auxiliares, escolhidos entre os magistrados a que se refere o inciso I do caput
do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001.

Art.  105  -  Será  permitido  ao  servidor  público  integrante  dos  quadros  do  Poder
Judiciário do Estado acompanhar cônjuge ou companheiro magistrado ou servidor,
desde  que  também  integrante  do  Poder  Judiciário  do  Estado,  que  tenha  sido
designado, removido ou promovido, assegurada lotação provisória na comarca, para
o exercício de atividade compatível com seu cargo.

Parágrafo  único  -  Resolução  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça
disciplinará a aplicação do direito previsto no caput em caso de designação, remoção
ou promoção de servidor.

Art. 106 - Fica assegurada a liberação de servidor do Poder Judiciário do Estado
para exercer mandato eletivo em diretoria de entidades sindicais de representação
nacional da categoria, assegurados todos os direitos e vantagens do seu cargo.
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Art. 107 - O § 2° do art. 266 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“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.”

Art. 108 - O caput do art. 124 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 124 - Após cada período de cinco anos de efetivo exercício de serviço público,
o magistrado terá direito a férias-prêmio de três meses, admitida a conversão em
espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou quando requerida
para  gozo  e  indeferida  por  necessidade  do  serviço,  limitada,  neste  caso,  a  dois
períodos de trinta dias por ano.”

Art.  109 -  O Tribunal  de Justiça regulamentará,  no  prazo de cento  e vinte dias
contados da publicação desta lei complementar, as regiões administrativas a que se
refere o § 6° do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, com a redação dada por
esta lei complementar.

Art.  110 - Ficam substituídas no texto da Lei  Complementar n° 59, de 2001, as
expressões “Corte Superior” e “Corte Superior do Tribunal de Justiça” pela expressão
“órgão competente do Tribunal de Justiça”.

Art.  111 -  No Anexo I  da Lei Complementar n° 59,  de 2001,  no subitem I.2.III  -
Primeira Entrância - Segunda parte, o termo “17 - Brasópolis” fica substituído por “17 -
Brazópolis”.

Art. 112 - No Anexo II da Lei Complementar n° 59, de 2001, ficam substituídos:
I - no item 42, o termo “Brasópolis” por “Brazópolis”;
II - no item 130, os termos “Itabirinha de Mantena” por “Itabirinha”;
III - no item 133, os termos “Venceslau Brás” por “Wenceslau Braz”.
Art. 113 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 59,

de 2001:
I - a alínea “b” do inciso II do caput do art. 5°;



1066
____________________________________________________________________________

II - § 2° do art. 8°-A;
III - o inciso III do caput do art. 9°;
IV - o parágrafo único do art. 15;
V - os incisos IV e V do caput do art. 16;
VI - o art. 32;
VII - o art. 36;
VIII - o art. 37;
IX - o art. 86-F;
X - os arts. 154-A a 154-G;
XI - o inciso III do caput do art. 289;
XII - o § 2° do art. 313;
XIII - os arts. 316, 318 e 319;
XIV - o art. 340.
Art.  114 -  Esta  lei  complementar  entra em vigor  trinta dias  após a data de sua

publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.851/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  Deputado  Zé Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de
Capinópolis.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna agora a este
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,
inciso VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º  do art.  189 do mesmo diploma, transcrevemos,  no final
deste parecer, a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
Trata o projeto sob análise, na forma aprovada em Plenário, de desafetar o bem

público  constituído  pelo  trecho  da  Rodovia  MGT-154,  com  extensão  de  600m,
compreendido  entre  o  km  23,6  e  a  ponte  do  Córrego  do  Capim,  no  km  23,  no
Município de Capinópolis.
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Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em
causa, prevê o parágrafo único do art. 2º do projeto que o trecho integrará o perímetro
urbano e será destinado à instalação de via urbana.

A alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 3º do
projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  for  dada  a
destinação prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder
Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos
orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.
Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Verifica-se que a proposição atende aos preceitos  legais  sobre transferência de
domínio de bens públicos, não gera despesas para o erário e, portanto, não repercute
na execução da lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.851/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Romel  Anízio,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Zé  Maia  -  Ulysses

Gomes.
PROJETO DE LEI Nº 3.851/2013

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Capinópolis o trecho que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MGT-154, com a extensão de 600m

(seiscentos metros), compreendido entre o km 23,6 e a ponte do Córrego do Capim,
no km 23.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Capinópolis a
área de que trata o art. 1º.
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Parágrafo único - A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro
urbano do Município de Capinópolis e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.220/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa desafetar trechos
rodoviários e autorizar o Poder Executivo a doá-los ao Município de Coromandel.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.
189, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno. Em observância ao
disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.220/2013,  na  forma  original,  visa  desafetar  e  doar  ao

Município de Coromandel os seguintes trechos da Rodovia MG-188: 1)  quilômetro
inicial, 340,5 e quilômetro final, 344,40; 2) trecho do entroncamento com a BR-352
para Coromandel,  jurisdição 18 CRG, Monte Carmelo, para a rodovia AMG-1.805,
extensão de 2,5 quilômetros, trecho do entroncamento BR-352/Coromandel; 3) trecho
entre o entroncamento da BR-352 e o limite da zona urbana,  jurisdição 18 CRG,
Monte Carmelo. Dispõe a matéria que esses trechos se destinarão à instalação de
vias  urbanas.  Segundo  expõe  o  deputado  proponente,  as  áreas  aludidas  já
apresentam  características  urbanas  e  sua  doação  favoreceria  a  manutenção  e
conservação das vias.

Durante a tramitação em primeiro turno, na Comissão de Constituição e Justiça, foi
o projeto baixado em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -, que opinou favoravelmente à matéria e acrescentou
informações  sobre  os  trechos  de  interesse.  De  forma  a  incluir  o  detalhamento
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proposto  pelo  DER-MG,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o
Substitutivo  nº  1,  na  forma  como  o  projeto  foi  aprovado  em  primeiro  turno  em
Plenário, e ao qual passamos a fazer menção.

O art. 1º do projeto especifica os trechos rodoviários a serem desafetados. O art. 2º
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coromandel os trechos referidos
no art. 1º, especificando, em seu parágrafo único, que eles integrarão o perímetro
urbano  do  município  e  que  se  destinarão  à  instalação  de  via  urbana.  O  art.  3º
especifica que os trechos reverterão ao patrimônio do Estado caso, transcorrido o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes
tiver sido dada a destinação prevista.

Não tendo sido apresentados fatos novos, reiteramos o entendimento exposto em
primeiro turno. Restam atendidos os requisitos legais para transferência de domínio
de bem público. Na análise própria desta comissão, a transformação do projeto em lei
não acarretaria despesas para o erário estadual  nem interferiria negativamente na
execução orçamentária estadual.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.220/2013, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Romel  Anízio,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Zé  Maia  -  Ulysses

Gomes.
PROJETO DE LEI Nº 4.220/2013

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Coromandel os trechos rodoviários que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam desafetados os seguintes trechos rodoviários:
I - 188-EMG-0620 da Rodovia MG-188, a partir do entroncamento com a BR-352B

para Abadia dos Dourados, com a extensão de 2,8km (dois vírgula oito quilômetros);
II  -  188-EMG-0640  da  Rodovia  MG-188,  do  Município  de  Coromandel  até  o

entroncamento  para  Pântano  A,  com  a  extensão  de  5,5km  (cinco  vírgula  cinco
quilômetros);
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III  -  900-AMG-1805,  do  entroncamento  com  a  BR-352  até  o  Município  de
Coromandel, com a extensão de 2,5km (dois vírgula cinco quilômetros).

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel as
áreas de que trata o art. 1º.

Parágrafo  único  -  As  áreas  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  integrarão  o
perímetro  urbano do Município de Coromandel  e destinam-se à  instalação de via
urbana.

Art. 3º - Os trechos de rodovias objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.
2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.873/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, esse projeto autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Açucena o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,  §  1º,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.873/2014 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Açucena o imóvel com área de 766,90 m², situado na Praça Edson de Miranda, nº 18,
Centro. O imóvel será destinado à instalação de um Centro Cultural, com biblioteca,
museu, sala de cinema, exposições, oficinas de artesanato, teatro, dança e outras
atividades voltadas ao desenvolvimento da cultura regional.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. Foi esclarecido
que  na  verdade  trata-se  de  dois  imóveis  contíguos  com  uma única  finalidade.  A
medida  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. O governador do
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Estado afirmou que a razão que o levou à proposição foi a relevante destinação dos
imóveis.  A Secretaria  de  Estado de  Planejamento  e  Gestão  exarou manifestação
favorável à medida e declarou que inexiste proposta para a utilização dos imóveis.
Por outro lado, a prefeitura municipal formulou pedido para a transferência. A medida
traz  amplos  benefícios  para  a  sociedade.  Ademais,  os  imóveis  estariam  apenas
passando da esfera estadual para a esfera municipal,  ou seja, permaneceriam na
condição de bem público, não implicando redução do patrimônio público.

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a  aprovação  da
proposição. 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 4.873/2014, na forma

do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Romel

Anízio.
PROJETO DE LEI Nº 4.873/2014

(Redação do Vencido)
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  os  imóveis  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Açucena os

seguintes  imóveis,  situados  no centro  desse município,  registrados  no Livro  2  do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Açucena:

I - lote nº 1 da quadra 13, com área de 497,73m² (quatrocentos e noventa e sete
vírgula setenta e três metros quadrados) e matrícula nº 5.784;

II - lote nº 1-A da quadra 13, com área de 269,17m² (duzentos e sessenta e nove
vírgula dezessete metros quadrados) e matrícula nº 5.785.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se à instalação de
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um centro cultural, com espaços destinados ao desenvolvimento da cultura regional.
Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Açucena não houver procedido ao registro dos
imóveis.

Art.  4º  -  O  Município  de  Açucena  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação dos imóveis prevista
no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.995/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 631/2014, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter ao patrimônio do Município de Belo Oriente o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão
para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, combinado com o
art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.995/2014 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder  Executivo possa fazer  reverter  ao Município de Belo
Oriente o imóvel com área de 7.169m², situado na Rua José Alexandre de Alvarenga,
esquina com Avenida JK, no Bairro Alex Muller, Distrito de Perpétuo Socorro, nesse
município, e registrado sob o nº 2.537 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Açucena.

Mantemos entendimento anterior de ser a proposição meritória. O imóvel objeto da
proposição foi  doado pelo Município  de Belo  Oriente ao Estado,  com autorização
dada pela Lei Municipal nº 71, de 1985. A doação tinha como objetivo a construção de
uma escola estadual. Entretanto, a unidade de ensino foi edificada em outro terreno,
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também doado pelo Município, onde funciona regularmente, não havendo, assim, por
parte do Estado, interesse na utilização do terreno em questão.

É  importante  observar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem
público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa
norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Consideramos  assim  que  são  atendidos  os  preceitos  legais  que  regulam  a
transferência de domínio de bens públicos sem que sejam produzidas repercussões
financeiras  e  orçamentárias  efetivas  ao  Tesouro  estadual.  Ademais,  nesta  fase
regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno anterior e não
constatamos qualquer vício que possa obstar a aprovação da proposição.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.995/2014, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Ulysses

Gomes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.206/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta
comissão,  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,
combinado com o art. 189, do Regimento Interno.
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Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição  em  análise  promove  alterações  em  diversas  carreiras  do  Poder
Executivo  estadual  destacando-se,  dentre  outras,  a  criação  de  gratificação  e  de
cargos e a concessão de reajustes e adicionais.

Conforme  dispõe  o  projeto,  são  concedidos  benefícios  para  os  servidores  do
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais  -  Ipem -,  para as
carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
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, para as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, para a carreira
de Agente Governamental, de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário e de Professor de Arte e Restauro. Ademais, o
projeto  prevê  a  criação  da  carreira  de  Médico  Universitário  e  da  Gratificação  de
Produtividade  Médica  no  âmbito  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -
Unimontes -, de 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,  no  âmbito  da  Fundação  Centro  de  Hematologia  e
Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas.

Conforme  manifestação  desta  comissão  no  1º  turno,  em  cumprimento  ao  que
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal o governador do Estado enviou a esta
Casa ofícios,  por  intermédio  da  Secretaria  de Estado de Planejamento e  Gestão,
apresentando o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação das
medidas constantes no projeto para os exercícios de 2014 a 2016.

Segundo  os  documentos  apresentados,  o  aumento  de  despesas  gerado  pela
implementação das medidas propostas “tem adequação orçamentária  e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias”. Além disso, ressaltou-se que a repercussão financeira
decorrente do projeto não afetará as metas de resultados fiscais e é compatível com
os  dois  requisitos  previstos  no  art.  4º  da  Lei  de  Política  Remuneratória  (Lei  nº
19.973/2011).



1075
____________________________________________________________________________

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  1º  quadrimestre  de  2014,
publicado no jornal  Minas Gerais - Diário do Executivo em 29/5/2014, as despesas
com  pessoal  do  Poder  Executivo  encontram-se  dentro  dos  limites  legais.
Adicionando-se o valor do impacto financeiro para o exercício de 2014, o valor ainda
permanece inferior  ao limite prudencial,  considerando-se a receita corrente líquida
publicada no referido relatório.

Por fim, cabe destacar que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II,
da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já
concede essa autorização em seu art. 14.

Ademais, destaca-se que o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº
19.973, de 27 de dezembro de 2011, que estabelece as condições para aplicação de
recursos  financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,
conforme previsto no art. 6º da referida lei, o montante de recursos apurados para a
implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas
com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e
proventos, entre outros.

Ressaltamos ainda que por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,
a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação
orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Durante  a  tramitação  em  2º  turno,  foram  recebidas  em  Plenário  propostas  de
emendas do governador do Estado que visam aprimorar a redação de alguns dos
dispositivos  do  projeto.  Por  oportuno,  entendemos  ser  prudente  apresentar  o
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.206/2014, em 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, ao vencido no 1º turno.
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.
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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 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,
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.
§ 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;
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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
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;



1078
____________________________________________________________________________

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 - A GDAF poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou
com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.

§  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
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:
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I - 95% (noventa e cinco por cento) do vencimento básico para os servidores em
exercício  nos  estabelecimentos  prisionais  com  capacidade  igual  ou  superior  a
oitocentos presos;

II - 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico para os servidores em
exercício nos estabelecimentos 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 estabelecimentos 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 que receba outro adicional de mesma natureza ou que tenha como

pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho;
II - 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 instituído pela Lei nº 11.717, de 1994, fica garantida a não redução
do valor do adicional enquanto permanecer em exercício no mesmo estabelecimento
prisional ou unidade socioeducativa, 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
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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”:
“Art. 4º - (...)
II - na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, cargos das carreiras

de:
(...)
g) 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;
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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:
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 a pós-graduação
lato sensu.

§ 2º  -  Para fins de ingresso no nível  IV da carreira de Analista Universitário  da



1082
____________________________________________________________________________

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 § 3º do art. 21 da Lei nº 15.463, de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 21 - (…)
§ 3º -  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
item I.2.1 do Anexo I da Lei nº 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 1º de janeiro de 2015, trinta e quatro
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cargos da carreira de Analista Universitário da Saúde, a que se refere o inciso V do
art. 1º 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.
1º 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
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.
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§  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. 1º 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.

§  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.
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§ 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”;

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.
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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
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 - Fica instituída a Gratificação por Atividade de Fiscalização Agropecuária -
Gafisa -, devida, nas condições estabelecidas neste artigo e na forma como dispuser



1087
____________________________________________________________________________

o  regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  das  carreiras  do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, pertencentes ao Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.303, de 10 de
agosto de 2004, designados para o exercício de atividades de fiscalização sanitária
animal e vegetal no âmbito do referido Instituto.

§  1º  -  A Gafisa  terá  valor  fixo  mensal  de  R$700,00  (setecentos  reais)  e  será
atribuída a no máximo mil e sessenta e cinco servidores das carreiras de que trata o
caput.

§ 2º - A concessão da Gafisa é condicionada ao cumprimento de plano de trabalho
a ser estabelecido, nos termos de regulamento, para os servidores designados para o
exercício  de  funções  de  fiscalização  no  âmbito  das  competências  do  IMA,
compreendendo as seguintes atividades:

I - defesa sanitária animal e vegetal;
II - fiscalização do comércio e uso de insumos agropecuários;
III - fiscalização do trânsito de produtos de origem animal e vegetal;
IV - inspeção da produção agropecuária e agroindustrial;
V - certificação da qualidade de produtos agropecuários.
§  3º  -  A  Gafisa  será  concedida  por  ato  do  diretor-geral  do  IMA e  terá  sua

identificação e codificação fixadas em decreto.
§ 4º - A Gafisa poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou

com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.

§  5º  -  A  Gafisa  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.  34 - O art. 10 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 10 - (…)
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Parágrafo único - Na falta de professor habilitado com formação em nível superior, o
professor  que  não  possua  a  referida  escolaridade  poderá,  excepcionalmente,  ser
designado para o nível I, grau A, da carreira de Professor de Arte.”

Art. 35 - A partir da data de publicação desta lei, fica assegurado aos servidores em
exercício de cargo em comissão ou função gratificada na administração direta dos
Poderes Executivo e Legislativo, que tenham sido alcançados pelo art. 4º da Lei nº
10.254, de 20 de julho de 1990, e que tenham, nesses Poderes, exercido cargo em
comissão ou função gratificada entre a data de ingresso no regime jurídico único
estadual e 29 de fevereiro de 2004, o direito de perceber, quando deles for exonerado
sem ser a pedido ou por penalidade, a diferença entre a remuneração do cargo em
comissão ou função gratificada que exerça na data de publicação desta lei e o valor
da remuneração relativa à função de origem do servidor,  diferença esta que será
paga  a  título  de  vantagem  pessoal,  incorporável  à  remuneração  do  servidor,
observado os prazos e parâmetros de incorporação de valores vigentes no período a
que se refere este artigo, ressalvados os casos de servidores que tenham direito à
incorporação por força de outra legislação estadual.

Art. 36 - Ficam revogados:
I - o parágrafo único do art. 3º e os arts. 7º, 8º, 10 e 12 da Lei nº 11.717, de 1994;
II - o § 1º do art. 9º da Lei nº 15.463, de 2005;
III - a Lei nº 16.697, de 2007.
Art. 37 - 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, 10 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes

- Jayro Lessa.
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
(…)
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III.2  -  Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de
Esgotamento Sanitário

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 11.6.2014.

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 11.6.2014.
ANEXO III

(a que se refere o art. 21 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4ºda 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
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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”.

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 11.6.2014.
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 11.6.2014.
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 11.6.2014.
PROJETO DE LEI Nº 5.206/2014

(Redação do Vencido)
Dispõe  sobre  o  Prêmio  por  Produtividade  em  Metrologia  Legal  e  Qualidade
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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 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,
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.
§ 2º - Para os fins do disposto neste artigo, consideram-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;
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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
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:
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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
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
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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 que receba outro adicional de mesma natureza ou que tenha como

pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho;
II - 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.
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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”:
“Art. 4º - (...)
II - na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, cargos das carreiras

de:
(...)
g) 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:
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“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:
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
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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 § 3º do art. 21 da Lei nº 15.463, de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 21 - (…)
§ 3º -  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
item I.2.1 do Anexo I da Lei nº 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.
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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 1º de janeiro de 2015, trinta e quatro
cargos da carreira de Analista Universitário da Saúde, a que se refere o inciso V do
art. 1º 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.
1º 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
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.
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§ 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. 1º 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.

§  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 condicionado 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.
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§ 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”;

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
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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
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.

(…)
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§ 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. 3º e os arts. 7º, 8º, 10 e 12 da Lei nº 11.717, de 1994;
II - o § 1º do art. 9º 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.
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
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 11.6.2014.

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
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(…)
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 11.6.2014.
ANEXO III

(a que se refere o art. 21 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º 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”.

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 11.6.2014.
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 11.6.2014.
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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 11.6.2014.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.250

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.251
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.252
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:
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.253
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:
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.254
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 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 22.255

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.256
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.257
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 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 22.258
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.259
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.260
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

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
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,
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confrontando  com  a  Escola  Estadual  Padre  Anchieta,  perfazendo  uma  área  de
3.795m2 (três mil setecentos e noventa e cinco metros quadrados).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.261
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.262
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.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.263
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
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.264
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
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- 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.267
Altera o art. 2° da Lei n° 6.074, de 17 de abril de 1973, que altera o Decreto-Lei n°

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 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, que será gravado com cláusula de inalienabilidade e
impenhorabilidade.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 5.486, DE 11 DE JUNHO DE 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.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  de  31  de  março  de  2014,
celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:

I - Convênio ICMS nº 38, 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, 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, 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, que autoriza o Estado do Acre a conceder, em caráter
extraordinário, prazo de até cento e vinte 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, 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, 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;
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VII - Convênio ICMS nº 44, 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Dinis Pinheiro - Presidente
Dilzon Melo - 1º-Secretário
Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.487, DE 11 DE JUNHO DE 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.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  de  22  de  abril  de  2014,

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;
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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
-  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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Dinis Pinheiro - Presidente
Dilzon Melo - 1º-Secretário
Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2014
Presidência da Deputada Liza Prado

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 666, 667 e 668/2014 (encaminhando os Projetos
de  Lei  nºs  5.272  e  5.273/2014  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.206/2014,
respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  67/2014  -
Projetos de Lei nºs 5.274 a 5.284/2014 - Requerimentos nºs 8.234 a 8.295/2014 -
Requerimentos  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Sargento  Rodrigues  -
Proposições  Não  Recebidas:  Requerimento  do  deputado  Gustavo  Valadares  -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado
Sávio Souza Cruz (2)  -  Registro de Presença -  Oradores Inscritos: Discursos dos
deputados André Quintão, Sargento Rodrigues, Pompílio Canavez e João Leite - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão
da Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre  a  Indicação  nº  101/2014  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de
Comunicações -  Despacho de Requerimentos:  Requerimento do deputado Antônio
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Carlos Arantes; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do deputado
Sargento Rodrigues; aprovação - Questão de Ordem - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras da Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -
Fabiano Tolentino  -  Fábio  Cherem -  Fred Costa  -  Gil  Pereira  -  Gustavo Corrêa  -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu -  Neilando Pimenta -  Pompílio  Canavez -  Romel Anízio -  Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
A presidente  (deputada  Liza  Prado)  -  Às  14  horas,  a  lista  de  comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Bosco,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da  reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Rômulo Viegas, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 666/2014*

Belo Horizonte, 5 de junho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia, projeto de lei que altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de
2005,  que  dispõe  sobre  o  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, criado
pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de 1999, e dá outras providências.

O  projeto  tem  por  finalidade  viabilizar  o  financiamento  de  programas  e  ações
desenvolvidos  pela  Fundação  Centro  Internacional  de  Educação,  Capacitação  e
Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -, com recursos do Fhidro, tendo em vista a
continuidade das  atividades  desenvolvidas  pela  Fundação e  o  posicionamento  do
Estado em lugar de destaque mundial no estudo das águas.

Vale ressaltar que o êxito da iniciativa de criação do Hidroex por parte do Governo
de  Minas  ficou  patente  em  2013,  quando as  Nações  Unidas  promoveram  o  Ano
Internacional  de Cooperação pela Água e o Brasil  foi  o  único país dentre os  que
formam o grupo político  de  cooperação dos países Brasil,  Rússia,  Índia,  China  e
África do Sul - BRICS -, que recebeu destaque, devido à criação da Hidroex.

Cumpre destacar que a estrutura física principal da Cidade das Águas está em fase
de conclusão e que foram propostos a transformação e o reconhecimento da Hidroex
como centro de Categoria 1 pelo Programa Hidrológico Internacional da Organização
das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  Ciência  e  a  Cultura  -  PHI-UNESCO  -,
permitindo, assim, que o projeto tenha maior articulação com fundos internacionais
para financiamento de suas ações no Brasil e no Exterior.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.272/2014
Altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - Fhidro -, criado pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de
1999, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de
2005, os seguintes §§ 9º, 10 e 11:
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“Art. 5º - (…)
§  9º  -  O  Fhidro  assegurará  recursos  na  modalidade  não  reembolsável  aos

programas e ações desenvolvidos pela Fundação Centro Internacional de Educação,
Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas -  HIDROEX -,  a  teor do disposto no
inciso I do art. 4º desta Lei.

§  10  -  O  Poder  Executivo  fará  constar  dos  projetos  de  lei  orçamentária  anual
dotações  orçamentárias  que  assegurem  a  realização  dos  programas  e  ações
mencionados no § 9º.

§  11  -  Os  recursos  financeiros  a  que  se  refere  o  §  9º  serão  objeto  de
dimensionamento programático e financeiro específico a ser definido por decreto.”

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

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

“MENSAGEM Nº 667/2014*
Belo Horizonte, 6 de junho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao
Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas
Gerais.

A suplementação ora proposta, segundo informações apresentadas pela Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, tem por objetivo cobrir despesas do Ministério
Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  nos  projetos  e  atividades  de  direção
administrativa, construção, ampliação e reforma de sedes próprias, operacionalização
das  atribuições institucionais  do  Ministério  Público  e proventos  de  inativos  civis  e
pensionistas.

Cabe esclarecer, por oportuno, que o crédito será viabilizado à conta de recursos
provenientes do excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, do saldo financeiro
das  receitas  de  Contribuição Patronal  e  do  Servidor  para  o  Fundo Financeiro  de
Previdência -  FUNFIP -,  bem como do saldo financeiro de recursos referentes ao
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convênio celebrado em 15 de dezembro de 2011 junto ao Ministério da Justiça, em
conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I e II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março  de  1964,  obedecidas  as  prescrições  do  art.  167,  V,  da  Constituição  da
República.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim
formulada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, consubstanciando o
resultado de estudos desenvolvidos pela Pasta em sintonia com o Ministério Público
do Estado de Minas Gerais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.273/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado,  em favor  do Ministério  Público do  Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$123.440.000,00 (cento e vinte e três milhões quatrocentos e
quarenta mil reais), para atender a:

I  - pessoal e encargos sociais,  até o valor de R$70.790.000,00 (setenta milhões
setecentos e noventa mil reais);

II  -  outras despesas correntes, até o valor  de R$46.225.000,00 (quarenta e seis
milhões duzentos e vinte e cinco mil reais); e

III - investimentos, até o valor de R$6.425.000,00 (seis milhões quatrocentos e vinte
e cinco mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I  - do excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, previsto para o corrente

exercício, no valor de R$55.725.000,00 (cinquenta e cinco milhões setecentos e vinte
e cinco mil reais);

II  -  da  anulação de dotação orçamentária de Recursos Ordinários,  do grupo de
despesa de Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$31.700.000,00 (trinta e um
milhões e setecentos mil reais);
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III - do saldo financeiro da receita de Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro
de Previdência, no valor de R$20.590.000,00 (vinte milhões quinhentos e noventa mil
reais);

IV  -  do  saldo  financeiro  da  receita  de  Contribuição  do  Servidor  para  o  Fundo
Financeiro de Previdência, no valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

V - do saldo financeiro da receita de Convênios, Acordos e Ajustes provenientes da
União e suas entidades, do Convênio nº 759459, firmado em 15 de dezembro de
2011, entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Justiça,
por meio da Secretaria de Direito Econômico, no valor de R$340.000,00 (trezentos e
quarenta mil reais);

VI - do saldo financeiro de Recursos Ordinários, para contrapartida ao Convênio nº
759459, firmado em 15 de dezembro de 2011, entre o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Direito Econômico,
no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil 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.”
- 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.

“MENSAGEM Nº 668/2014*
Belo Horizonte, 9 de junho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de

Vossa Excelência, propostas de emendas ao Projeto de lei nº 5.206, de 2014, que
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.

A Emenda nº  1  propõe a  criação da Gratificação por  Atividade de Fiscalização
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Agropecuária -  GAFISA -,  a  ser  atribuída aos ocupantes  de cargo de provimento
efetivo das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - designados para o
exercício de atividades de fiscalização sanitária animal e vegetal.

Pretende-se, por meio da criação da GAFISA, fortalecer a atuação dos fiscais do
IMA,  visando  ao  aprimoramento  dos  serviços  de  controle  e  de  vigilância
epidemiológica,  defesa  agropecuária,  inspeção  e  certificação,  o  que  contribui
diretamente  para  a  oferta  de  alimentos  seguros.  O  incremento  das  atividades  de
fiscalização no âmbito do IMA contribuirá, ainda, para o desenvolvimento de ações de
certificação  do  agronegócio  mineiro  e  fomentará  a  ampliação  e  retenção  das
agroindústrias no Estado, aumentando a oferta de empregos no setor e valorizando o
produto  agropecuário  genuinamente  mineiro.  Ademais,  a  criação  da  gratificação
representa um reconhecimento do trabalho realizado pelos fiscais do IMA e de sua
participação ativa no crescimento do PIB do agronegócio mineiro, que foi de 4,48%
no ano de 2013, totalizando R$6 bilhões na economia do Estado de Minas Gerais.

A Emenda nº 2 decorre de solicitação da Fundação Clóvis Salgado - FCS - e visa
acrescentar parágrafo único ao art. 10 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005. Em
razão  das  dificuldades  para  compor  o  quadro  de  pessoal  da  Fundação  com
profissionais que tenham a formação acadêmica exigida para ingresso na carreira de
Professor  de  Arte,  propõe-se,  em  caráter  excepcional,  viabilizar  a  designação  de
professores  que,  embora  não  tenham  formação  em  nível  superior,  possuam
conhecimentos específicos para lecionar nos cursos promovidos por aquela entidade.

A Emenda  nº  3  tem  como  objetivo  promover  o  aprimoramento  da  redação  de
dispositivo do Projeto de Lei nº 5.206, de 2014, acrescentando um § 5º ao seu art. 8º,
que trata da Gratificação pelo Desenvolvimento de Atividade de Fiscalização - GDAF
-, ao explicitar a possibilidade de percepção da referida vantagem cumulativamente
com função gratificada ou remuneração de cargo de provimento em comissão.

Anoto por fim que, dentre as emendas apresentadas, apenas a Emenda nº 1 trará
impacto  financeiro  ao  Orçamento  do  Estado,  que  será  compensado  mediante  o
aumento  da  arrecadação  do  IMA,  estimado  em  62%,  em  decorrência  de  meta
pactuada no Acordo de Resultados, que prevê a ampliação da receita do Instituto de
R$31 milhões, no ano de 2014, para R$50 milhões em 2015.
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São essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a  propor  emendas ao
projeto de lei em questão.

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

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 5.206, DE 2014
EMENDA Nº 1

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de lei nº 5.206, de 2014:
“Art. (…) - Fica instituída a Gratificação por Atividade de Fiscalização Agropecuária -

GAFISA -,  devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma  como
dispuser o regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras
do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, pertencentes ao Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, designados para o exercício de atividades
de fiscalização sanitária animal e vegetal.

§ 1º - A GAFISA terá valor fixo mensal de R$700,00 (setecentos reais) e quantitativo
máximo de 1.065 (mil e sessenta e cinco).

§ 2° - A GAFISA será atribuída aos servidores das carreiras do IMA designados para
o exercício  de  atividades  de fiscalização sanitária  animal  e  vegetal  no  âmbito  do
referido Instituto.

§ 3º - A concessão da GAFISA é condicionada ao cumprimento de plano de trabalho
a ser estabelecido, nos termos de regulamento, para os servidores designados para o
exercício  de  funções  de  fiscalização  no  âmbito  das  competências  do  IMA,
compreendendo as seguintes atividades:

I - defesa sanitária animal e vegetal;
II - fiscalização do comércio e uso de insumos agropecuários;
III - fiscalização do trânsito de produtos de origem animal e vegetal;
IV - inspeção da produção agropecuária e agroindustrial; e
V - certificação da qualidade de produtos agropecuários.
§  4º  -  A GAFISA será  concedida  por  ato  do  Diretor-Geral  do  IMA e  terá  sua

identificação e codificação fixadas em decreto.
§ 5º - A GAFISA poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou

com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.
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§  6º  -  A  GAFISA  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.”.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.206, de 2014:
“Art. (…) - O art. 10 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:
‘Art. 10 - (...)
Parágrafo único - Na falta de Professor de Arte habilitado com formação em nível

superior,  o  professor  que  não  possua  a  referida  escolaridade  poderá,
excepcionalmente, ser designado para o nível I, grau A, da carreira de Professor de
Arte.’.”.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se ao art. 8º do Projeto de Lei nº 5.206, de 2014, o § 5º com a redação

que se segue:
“Art. 8 - (...)
§ 5º - A GDAF poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou

com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 5.206/2014. Publicada, fica a mensagem em
poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do Dnit (2), prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  7.714/2014,  do  deputado  Bosco,  e
7.890/2014, da Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Antônio  Júlio  de  Faria,  prefeito  municipal  de  Pará  de  Minas,  prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.115/2014,  em  atenção  a  pedido  de
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diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)
Do  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  justiça,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 7.662/2014, da Comissão de Segurança
Pública.

Do Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça, encaminhando
demonstrativo das estimativas do impacto financeiro do Projeto de Lei Complementar
nº 62/2014. (- Anexe-se ao referido projeto de lei complementar.)

Do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Trabalho, solicitando a inclusão do Projeto de
Lei nº 3.769/2013 em ordem do dia do Plenário. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete-Adjunto de Gestão
e  Atendimento  da  Presidência  da  República,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.969/2014, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Flávio  Ricardo  Campos  da  Silveira,  gerente  da  Qualidade  do  Café  do
Sindicafé-MG, encaminhando esclarecimentos sobre a detecção de grãos de PVA em
café torrado e moído. (À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. José Ricardo Ramos Roseno, presidente da Emater, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 7.434/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  municipal  de  Governo  (2),  prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais
encaminhado  pelo  Ofício  1.512/2014/SGM e  ao  Requerimento  n°  7.686/2014,  da
mesma comissão.

Da  Sra.  Oroslinda  Maria  Taranto  Goulart,  chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de
Políticas  para  as  Mulheres  da  Presidência  da  República,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 7.348/2014, da deputada Liza Prado.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 5.974 e 6.690/2013, respectivamente
das Comissões da Pessoa com Deficiência e de Participação Popular.

Do Sr. Ricardo de Sousa Silveira, presidente do Sindicafé - MG, manifestando-se
contrariamente  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.703/2013  e  demonstrando  seu
descontentamento  com  esta  Casa  pelo  tratamento  dado  à  indústria  torrefadora
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mineira relativamente à tramitação desse projeto. (- Anexe-se ao referido projeto de
lei.)

Do Sr. Rogério Aoki Romero, secretário adjunto de Turismo, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 7.899/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Dos Srs. Ronaldo Lourenço Santana, José João Neto e Paulo Elvídio Borges de
Figueiredo, respectivamente prefeito municipal,  vice-prefeito municipal e presidente
da  Câmara  Municipal  de  Chapada  do  Norte,  e  demais  vereadores  dessa  Casa
Legislativa solicitando a intercessão da Assembleia junto ao DER-MG com vistas a
que  seja  agilizada  a  contratação  da  empresa  Direção  Construtora  e  Engenharia,
responsável pelo projeto de engenharia para o asfaltamento do trecho entre Chapada
do Norte e o entroncamento com a LMG-677. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Sávio Camilo Giarola do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de
Tiradentes, solicitando o apoio desta Casa para que o município passe a dispor de
um caminhão de lixo,  uma vez que o existente está sem condições de uso.  (-  À
Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Sérgio  Barboza  Menezes,  superintendente  regional  da  Polícia  Federal,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Segurança Pública
encaminhado por meio do Ofício nº 1.514/2014/SGM.

Do Sr. Waldir Carlos dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Desterro de
Entre-Rios, manisfestando posição contrária dessa Casa Legislativa ao dispositivo do
Projeto de Lei Complementar nº 59/2014 que transfere esse município da Comarca
de Entre-Rios de Minas para a Comarca de Passa-Tempo. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar nº 59/2014.)

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:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 67/2014

Altera o art. 212 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art.  1º  -  O art.  212 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte  § 2º,
passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 212 - (…)
(…)
§ 2º - Serão destinados no mínimo 10% (dez por cento) dos recursos a que se

refere  o  caput  para  o  financiamento  de  programas  e  projetos  de  pesquisa
agropecuária, admitido o custeio de manutenção, de despesa corrente e de despesa
de capital de instituições de pequisa do Estado criadas com essa finalidade, na forma
da lei.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Celinho do Sinttrocel -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gustavo Perrella - Hely Tarqüínio -
João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria
Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério
Correia - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Justificação: Em decorrência de seu despreparo tecnológico, até as décadas de
1970 e 1980, o Brasil pagava muito caro por “não saber utilizar seus recursos naturais
e deles retirar competitivamente produtos e alimentos para sua própria manutenção”.
Importava-se  praticamente  tudo,  inclusive  alimentos  básicos.  À  época  o  governo
central e os governos dos Estados perceberam, “acreditaram e investiram na criação
de  estruturas  de  pesquisas  mais  ágeis,  com  autonomia  técnica,  administrativa  e
financeira,  dando  condições  de  trabalho  e  produção  de  tecnologias  aos  seus
pesquisadores”.

As tecnologias geradas pelas várias empresas estaduais de pesquisa agropecuária
e Embrapa e, apropriadas pelos produtores, proporcionaram perceptíveis avanços no
agronegócio do País. “Em menos de 30 anos desenvolveu-se aqui a mais avançada
agricultura tropical do mundo”.

Em Minas,  a  Empresa de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -,
criada exatamente para promover o desenvolvimento e a modernização da agricultura
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do Estado, cumpriu papel relevante na evolução positiva do agronegócio mineiro e,
consequentemente, do agronegócio brasileiro. A soja, o café no cerrado, a banana no
Norte  de  Minas são exemplos  bem visíveis  da  presença  e  de  ações  da Epamig.
Mesmo assim, nos últimos anos, tem ocorrido uma redução progressiva do fluxo de
recursos  rumo  à  instituição,  situação  que  pode  provocar  um  “verdadeiro  apagão
tecnológico” no Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária. A falta de recursos para
despesas  correntes  e  despesas  de  capital  está  comprometendo,  sobretudo,  as
atividades de suporte à pesquisa e, em consequência, às próprias pesquisas. Sem
recursos para manutenção e financiamento, laboratórios (fazendas experimentais são
laboratórios  a  céu  aberto)  estão  funcionando  de  forma  precária  e  caminhando
rapidamente para deixar de funcionar. Com a prevalência do quadro atual, de falta de
recursos para o funcionamento adequado da Epamig, pesquisas importantes para o
agronegócio de Minas estão deixando de ser executadas.

Por  vários anos,  desde a  criação da Epamig,  o Estado repassou diretamente à
empresa  recursos  para  a  manutenção  da  infraestrutura  de  pesquisa.  Contudo,  e
concomitante com o fortalecimento da Fapemig e com o compromisso constitucional
de  destinar  significativo  volume de recursos a essa instituição,  os  recursos então
direcionados à Epamig para seu funcionamento foram gradativamente reduzidos até
zerar há cerca de seis anos.

Se  o  Estado  não  dispõe  de  meios  para  repassar  diretamente  recursos  para  a
Epamig bancar seu funcionamento, é absolutamente necessário encontrar um outro
caminho.

A Epamig,  instituição  pública,  que  como qualquer  outra  instituição  de  pesquisa
tecnológica  não  é  capaz  de  gerar  recursos  suficientes  para  sustentar  seu
funcionamento, não pode, para funcionar, prescindir de recursos do Estado.

Nesse sentido, é legítimo destinar, dos recursos que o Estado repassa à Fapemig
(1% das receitas correntes ordinárias) 10% (ou seja, 10% do 1%) para a Epamig,
para que esta esteja sempre preparada a desenvolver tecnologias que o agronegócio
de Minas demanda e necessita.

É importante ressaltar que a proposição não trata da criação de nova despesa ao
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Tesouro do Estado, apenas traz a redistribuição de recursos já destinados ao fomento
da ciência e tecnologia em âmbito estadual.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.274/2014
Dispõe sobre a colocação de placa informativa sobre filmagem de ambientes e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Nos  locais,  internos  ou  externos,  controlados  por  câmeras  de  vídeo,

deverão  ser  afixadas  placas  com  os  seguintes  dizeres:  “O  ambiente  está  sendo
filmado. As imagens gravadas são confidencias e protegidas, nos termos da lei”.

Parágrafo único - As placas de que trata o caput deste artigo deverão ser legíveis e
colocadas  em  locais  de  fácil  visualização  dos  pontos  de  entrada  e  saída  dos
ambientes controlados.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação de multa
de R$ 100,00 (cem reais) por ambiente controlado, que será dobrada a cada período
de sessenta dias, se a irregularidade não for sanada.

Parágrafo  único  -  O  valor  da  multa  de  que  trata  este  artigo  será  atualizado
anualmente pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - acumulada no exercício
anterior, e, no caso de extinção deste índice, será adotado outro, criado por legislação
federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias
contados a partir da sua publicação.

Art.  4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto visa assegurar o direito de imagem de todos os indivíduos

que  possam  adentrar  em  algum  local  monitorado  por  câmeras  de  filmagem  e,
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portanto,  avisar  que  suas  imagens  serão  guardadas  com  absoluto  sigilo,  sem
divulgação alguma exceto nos casos previstos em lei.

Por  questões  de  segurança  tornou-se  necessária  a  utilização  de  determinados
aparelhos  de  segurança,  o  que tem  restringido  o  direito  de  imagem  de qualquer
cidadão que se utiliza de um local estratégico para esse tipo de prática criminosa.

Contamos com a colaboração de todos os membros desta casa para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.275/2014
Altera o art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993, que institui meia-entrada

para estudantes em locais que menciona e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  assegurado  aos  estudantes  regularmente  matriculados  em

estabelecimentos de ensino de 1º,  2º e 3º  graus, educação profissional  (básico e
técnico,  cursos  pré-vestibulares,  complementares  de  idiomas,  de  informática),
educação superior, sequenciais de graduação, pós-graduação, doutorado e mestrado,
regularmente  matriculados  em  estabelecimentos  de  ensino  público  ou  privado,
oficialmente  reconhecidos,  presenciais  ou  não,  o  pagamento  de  meia-entrada  do
valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversão, de espetáculos
teatrais,  musicais  e  circenses,  em casas de  exibição  cinematográfica,  em  praças
esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer do Estado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Fabiano Tolentino
Justificação:  Hoje  é  garantida  a  meia-entrada  para  os  alunos  devidamente

matriculados  nas  escolas  de  1º,  2º  e  3º  graus,  devidamente  regulamentadas  no
Estado.
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De  acordo  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases,  o  ensino  brasileiro  divide-se  em
educação  básica,  ensino  fundamental,  ensino  médio.  Existe  ainda  a  educação
profissionalizante de nível básico, médio e nível superior. E no ensino técnico temos
os cursos profissionalizantes.

No ensino superior temos hoje os cursos de tecnologia, ampliando-se assim a rede
de atendimento aos estudantes, que devem ser beneficiados pela meia-entrada.

Milhares de alunos do ensino técnico não se beneficiam dessa lei estadual. A lei de
1993 traz no seu bojo uma referencia não compatível com a nossa atual realidade,
pois não engloba esses estudantes .

Outra  realidade  é  a  proliferação  de  cursos  não  presenciais,  devidamente
regulamentados, onde o aluno comparece a escola/universidade em apenas alguns
dias para as devidas provas.

Assim  sendo,  apresentamos  este  projeto  de  lei  na  tentativa  de  preencher  uma
lacuna existente na legislação atual.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 17/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.276/2014
Dá denominação a ponte localizada na estrada que liga o Município de Carmo do

Paranaíba ao Distrito de Quintinos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Mateus da Costa Marinho a ponte sobre o Rio Bebedouro

da estrada que liga o Município de Carmo do Paranaíba ao Distrito de Quintinos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Deiró Marra
Justificação: A legislação determina que, para a 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 Mateus da Costa Marinho.
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O homenageado é natural de Carmo do Paranaíba. Viveu toda sua vida na região
do Distrito de Quintinos. Era filho de João da Costa Marinho e de Manoela Antonia
Camila.

Mateus era conhecido pelo entusiasmo que contagiava a todos e, em tudo o que
fazia,  dava o  seu melhor,  sempre  buscado ajudar  a todos  com sua simplicidade,
integridade e  sabedoria.  Onde ele  chegava a animação era  certa,  pois  ele  trazia
dentro de si uma alegria que passava a todos.

Nos últimos anos de sua vida, foi comerciante e residia na Rua Antônio Alves de
Queiroz,  no  Distrito  de  Quintino.  Devido  a  sua  profissão,  havia  proximidade  e
companheirismo entre ele e seus clientes.

Mateus  era  um  homem  moderno  e  não  se  assustava  nem  um  pouco  com  a
modernidade, ficou conhecido pela sua filosofia de viver um dia de cada vez, e até já
tinha uma frase atribuída a ele: “O mundo é mundo moço”.

- 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 5.277/2014
Altera a redação do inciso IV do art. 4º e do inciso III do § 1º do mesmo artigo, da

Lei nº 18.185 de 4 de junho de 2009.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso IV do art. 4º e o inciso III do §1º do mesmo artigo, da Lei 18.185,

de 4 de junho de 2009 passam a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 4º - (...)
“IV - cinco anos, no caso do inciso V do caput do art. 2º, nas áreas de segurança

pública, defesa, vigilância e meio ambiente.”.
(...)
“§ 1º - É admitida a prorrogação dos contratos:
III - no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de ssúde e e

educação  e  por  até  cinco  anos  nas  áreas  de  segurança  pública,  defesa  social,
vigilância e meio ambiente;”.

Art. 2º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Cabo Júlio
Justificação: Atualmente existem aproximadamente 15.000 agentes de segurança

penitenciários e socioeducativos em atuação no Estado, dos quais em torno de 3.200
são efetivos, e os demais são contratados com escopo na Lei 18.185, de 2009.

Sabe-se que o último concurso promovido pela Secretaria de Estado de Defesa
Social no final do ano de 2013 previu apenas 4.355 vagas, número insuficiente para
abranger os servidores ativos.

Assim, até a realização de um próximo concurso público, vários destes servidores
poderão  se  encontrar  em  total  desamparo,  em  virtude  do  término  do  prazo  do
contrato.

O intuito desta iniciativa é justamente aumentar o prazo do contrato de 3 para 5
anos, a fim de que estes servidores se mantenham a serviço da SEDS o maior tempo
possível, até que o Estado possa cumprir seu dever de criar mais cargos públicos,
para que os servidores possam continuar exercendo suas funções sem prejuízo da
ordem pública.

Diante do exposto, entendemos que o aumento do prazo do contrato de 3 para 5
anos é uma medida de grande relevância e bem-estar social, por isso peço apoio aos
meus ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Sargento
Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.170/2013, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.278/2014
Dispõe  sobre  a  proteção  e  defesa  dos  consumidores  em  relação  a  produtos

pirateados.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Aquele que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
entregar  a  consumo  ou  fornecer  produtos  falsificados  ou  contrabandeados  ficará
sujeito às seguintes sanções:

I - multa;
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II - apreensão da mercadoria;
III - perdimento da mercadoria;
IV - interdição parcial ou total do estabelecimento.
§ 1° - Nas mesmas sanções incorre quem adquirir, receber, transportar, conduzir ou

ocultar,  em  proveito  próprio  ou  alheio,  coisa  que  sabe  ser  produto  falsificado  ou
contrabandeado, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

§ 2° - As sanções previstas nesta lei poderão ser aplicadas cumulativamente, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

§ 3° - A pena de multa será aplicada nos termos previstos na Lei Federal n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

§ 4° - Aplicada a pena de perdimento, a mercadoria será incorporada ao patrimônio
do Estado.

§  5°  -  As  máquinas,  equipamentos,  suportes,  materiais  e  demais  bens  que
possibilitaram a sua produção, existência, armazenamento ou transporte que vierem
a  ser  apreendidos,  incorporar-se-ão  ao  patrimônio  do  Estado  para  posterior
destinação  em  portaria  do  órgão  estadual  competente.  As  mercadorias  que  se
destinam ao vestuário,  higiene pessoal e à educação poderão ser distribuídas em
programas assistenciais  do  Estado,  desde que não ofereçam riscos ao  consumo.
Tratando-se de obras intelectuais - abrangendo software, música, filme e livros - os
bens apreendidos serão destruídos.

§ 6° - A interdição poderá ser:
1 - de até trinta dias;
2 - superior a trinta e igual ou inferior a noventa dias;
3 - superior a noventa e igual ou inferior a cento e oitenta dias;
4 - definitiva.
§ 7° - A pena prevista no item 4 do parágrafo anterior só será aplicada na hipótese

de reincidência. Tratando-se de unidade imobiliária localizada em shoppings, outlets
ou similares,  a interdição poderá ser estendida ao edifício,  nos casos em que se
configurar a contumácia ou que o proprietário ou administrador da área oferecida à
locação é reincidente na omissão em aplicar medidas destinadas a coibir a prática
delituosa.
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§  8°  -  A diligência  de  busca  e  apreensão  poderá  ser  realizada  de  ofício  pela
autoridade  policial  ou  fazendária,  ou  a  requerimento  do  legítimo  titular  do  direito
violado ou de quem o represente, ou por determinação da autoridade judicial ou ainda
por requisição do Ministério Público. Constatada a falsificação ou o contrabando, será
procedida a imediata apreensão da mercadoria.

§ 9º - O interessado poderá interpor defesa no prazo de cinco dias, contados da
ciência da decisão que aplicar a sanção.

§  10  -  Da  decisão  que  apreciar  a  defesa  caberá  recurso  hierárquico  para  a
autoridade superior.

§ 11 - Se a defesa for acolhida, ainda que em grau de recurso administrativo, a
mercadoria apreendida será restituída imediatamente.

§ 12 - Não apresentada a defesa ou consolidada a apreensão, será imposta a pena
de perdimento.

§ 13 - A defesa e o recurso hierárquico não terão efeito suspensivo.
Art.  2º  -  Na  hipótese  de  resistência  do  proprietário  ou  de  empregados  do

estabelecimento, será requisitado o auxílio de força policial.
Art. 3º - Efetuada a apreensão de mercadoria falsificada ou contrabandeada serão

comunicados os representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual.
Art. 4º - No cumprimento desta Lei, observar-se-ão as normas emanadas dos arts.

527, 528, 529, 530, 530-A, 530-B, 530-C e 530-D, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O objetivo deste projeto é criar mecanismos que ajudem a combater a

pirataria.
Como se sabe, a pirataria é uma prática nefasta que causa grandes prejuízos ao

País. Anualmente, a pirataria causa bilhões de reais de prejuízo para a economia do
Brasil e provoca o fechamento de inúmeros postos de trabalhos.

Mas  não  é  só.  Além  dos  prejuízos  econômico  e  trabalhista,  essa  prática  viola
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direitos dos consumidores na medida que são colocados no mercado produtos que
não possuem garantias dos fabricantes. E é nesse diapasão o grande viés do projeto.
Vale dizer, o combate à pirataria tem como pano de fundo a proteção ao consumidor.

Prescreve o art. 24, VIII, da Constituição Federal que compete, concorrentemente, à
União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre responsabilidade por dano ao
consumidor. Ora, para tanto, o ente federado deve ser dotado de instrumentos legais
que viabilizem essa atribuição constitucional.

Desta forma, proponho este projeto esperando contar com o apoio de meus nobres
pares.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gustavo
Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 811/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.279/2014
Institui o Dia Estadual do Taxista.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Taxista, a ser comemorado, anualmente,

no dia 25 de julho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação: O transporte de pessoas é quase tão antigo quanto o surgimento da

civilização. Já os primeiros registros do transporte por táxi remetem ao século XIX, na
Europa.

Desde então, os taxistas exercem a importante atividade de transportar pessoas de
um lado para o outro, especialmente nos centros urbanos. A atuação do taxista se
tornou, ao longo de décadas, um serviço de relevante interesse público, que fomenta
o turismo e facilita a vida na cidade.

O serviço de transporte por táxi está em constante processo de modernização e
inovação,  sempre  em  busca  de  melhorias  que  propiciem  ao  usuário  segurança,
comodidade e conforto. Não se pode olvidar, ainda, que o táxi é um meio alternativo
de transporte que contribui para melhorar a circulação de pessoas e veículos nos
núcleos urbanos.
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Apesar da profissão ser bastante antiga, somente em 26 de agosto de 2011 foi
editada a Lei Federal n° 12.468, com o fito de regulamentar a profissão de taxista e
normatizar todos os direitos e deveres da respectiva atividade profissional. De acordo
com a norma, são deveres da categoria atender ao cliente com presteza e polidez;
trajar-se adequadamente  para  a  função;  manter  o veículo em boas condições de
funcionamento e higiene; manter em dia a documentação do veículo exigida pelas
autoridades competentes; obedecer à Lei  n°  9.503,  de 23 de setembro de 1997 -
Código de Trânsito Brasileiro, bem como à legislação da localidade da prestação do
serviço. São direitos do profissional taxista empregado piso remuneratório ajustado
entre os sindicatos da categoria; aplicação, no que couber, da legislação que regula o
direito trabalhista e da do regime geral da previdência social.

A  referida  lei  estipula,  ainda,  em  seu  art.  2°,  que  é  atividade  privativa  dos
profissionais taxistas a utilização de veículo automotor, próprio ou de terceiros, para o
transporte público individual remunerado de passageiros, cuja capacidade será de, no
máximo,  sete  passageiros.  Ademais,  impõe  condições  e  requisitos  para  que  a
atividade profissional seja exercida.

A escolha do dia 25 de julho ocorre em virtude de também ser comemorado o Dia
do Motorista e o Dia de São Cristóvão, protetor de todos os condutores de veículos,
entre eles os taxistas.

Pelo  exposto,  é  legítima  a  criação  de  data  dedicada  aos  taxistas,  em
reconhecimento a essa categoria profissional que presta à sociedade fundamental
serviço de transporte de pessoas a qualquer dia, tempo, hora ou local.

Contamos com a anuência dos pares a este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.280/2014

Limita o acesso aos dados constantes em boletins de ocorrências
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos Registros de Eventos de Defesa Social - Reds -, a autoridade policial

deverá, de ofício, adotar as seguintes medidas de proteção às vítimas e testemunhas,
bem como aos Policiais Civis, Policiais e Bombeiros Militares, Agentes de Segurança
Penitenciária e Agentes Socioeducativos:
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I - preservação de sua segurança em todos os atos, sem prejuízo das providências
contidas na Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999, quando for o caso;

II - restrição da divulgação de seus dados pessoais, sempre que dela puder resultar
risco  à  sua  segurança  e  integridade  física  ou  psíquica,  resguardado  o  acesso  à
informação pelas partes, pelo representante do Ministério Público com atribuição legal
e pela autoridade judiciária competente;

III  -  determinação do sigilo  de sua identidade até  a conclusão do procedimento
investigatório, sempre que verificada a situação de risco de que trata o inciso II desse
artigo, ressalvadas as exceções nele previstas.

§  1º  -  As  informações  a  que se  referem  os  incisos  II  e  III  deste  artigo  devem
permanecer em envelope lacrado à disposição da justiça.

§ 2º - Fica assegurado ao acusado e ao seu advogado legalmente constituído o
acesso apenas aos nomes das vítimas e testemunhas, dos Policiais Civis, Policiais e
Bombeiros Militares, Agentes de Segurança Penitenciária e Agentes Socioeducativos,
sendo vedada a divulgação dos demais dados pessoais.

§ 3º - A autoridade policial assegurará que as vítimas e testemunhas, assim como
os  Policiais  Civis,  Policiais  e  Bombeiros  Militares,  Agentes  de  Segurança
Penitenciária  e  Agentes  Socioeducativos  que  participaram  da  ocorrência  policial,
intimadas a comparecer à delegacia, fiquem separados em local distinto das demais
pessoas, sujeitando-se às penalidades cabíveis ao exercício da função, no caso de
descumprimento injustificado.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Pretende-se com esta proposição preservar o sigilo  dos dados das

partes e servidores da segurança pública que constem dos boletins de ocorrência, de
modo a assegurar sua segurança, integridade física e psíquica, sem com isso retirar o
direito de acesso às informações pelas pessoas legalmente indicadas.

Desse modo, se estabelece que a autoridade policial deverá, de ofício e em decisão
sempre fundamentada,  adotar  medidas de proteção,  assegurando,  por  outro lado,
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que as partes ou o advogado legalmente constituído, o representante do Ministério
Público e a autoridade judicial competente tenham acesso aos dados.

Logo, visa-se garantir o sigilo exigido pelo interesse da sociedade, com as cautelas
inerentes a garantia  do não cerceamento do direito  de defesa, na esteira do que
preconiza a Constituição da República, em consonância com a lógica de um Estado
Democrático  de  Direito,  destinado  a  assegurar  o  exercício  dos  direitos  sociais  e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a  justiça  como  valores  supremos  de  uma  sociedade  fraterna,  pluralista  e  sem
preconceitos,  fundada  na  harmonia  social  e  comprometida,  na  ordem  interna  e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Sendo assim, tendo em vista a importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.281/2014
Declara de utilidade pública a Liga Patrocinense de Futebol, com sede no Município

de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Patrocinense de Futebol, com

sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Deiró Marra
Justificação: O título de utilidade pública garante às entidades, associações civis e

fundações o reconhecimento como instituições sem fins lucrativos e prestadoras de
serviços à sociedade.

Essa proposição visa declarar de utilidade pública a Liga Patrocinense de Futebol,
fundada em 1° de fevereiro de 1978. Nos termos do art. 53 do Código Civil, é uma
entidade  sem  fins  lucrativos,  cuja  finalidade  é  dirigir,  orientar,  supervisionar,
coordenar, controlar e proporcionar, de acordo com a legislação em vigor, o desporto
amador no município onde está situada sua sede, por prazo indeterminado.
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A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas e não remuneradas e que a instituição está em funcionamento regular há
mais  de  um  ano,  atendendo,  dessa  forma,  aos  requisitos  da  Lei  n°12.972,  de
27/7/1998. Pretende-se, com este projeto, assegurar-lhe melhores condições para o
desenvolvimento de suas atividades.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.282/2014
Declara de utilidade pública a Associação Alfa e Ômega, com sede no Município de

Ibirité.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Alfa e Ômega, com sede

no Município de Ibirité.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Rosângela Reis
Justificação:  a  Associação  Alfa  e  Ômega,  com  sede  no  Município  de  Ibirité,  é

pessoa de direito privado, sem fins econômicos, de caráter assistencial, beneficente,
que tem por finalidade promover a proteção à criança, ao adolescente, ao portador de
necessidades  especiais  e  ao  idoso,  através  de  orientação  sociofamiliar,  abrigo,
prestação  de  serviços  à  comunidade,  liberdade  assistida,  voluntariado,  cursos
profissionalizantes e requalificação de mão de obra.

Para alcançar os objetivos estatutários, a associação realiza atividades ligadas a
esporte, saúde, direitos humanos, cultura, patrimônio histórico, segurança alimentar,
inclusão digital,  educação e meio ambiente.  A entidade apresentou documentação
que atende aos requisitos legais.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.283/2014
Institui  o  Programa  Estadual  de  Desenvolvimento  da  Produção  Artesanal  e

Orgânica Associada ao Turismo - Pró-Artesão.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Programa Estadual  de  Desenvolvimento  da  Produção

Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo - Pró-Artesão -, que visa assegurar ao
Estado o  desenvolvimento  turístico  sustentável  e  integrado,  incentivar  o processo
artesanal e a manutenção da geração de trabalho e renda, fortalecer as tradições
culturais,  proporcionar  melhores  condições  de  vida  à  população  e  melhorar  a
capacidade do poder público de gerir as ações do setor.

Art. 2º - São diretrizes do Pró-Artesão:
I - valorização da identidade e da cultura mineira;
II - expansão e renovação da produção artesanal e orgânica do Estado;
III - identificação dos artesãos e dos produtos artesanais e orgânicos, conferindo-

lhes maior visibilidade e valorização social;
IV - promoção da integração da atividade artesanal e orgânica com outros setores e

programas de desenvolvimento sustentável, em especial com o turismo;
V -  incentivo à qualificação da produção artesanal e orgânica, à restauração de

técnicas tradicionais e ao aperfeiçoamento dos métodos e processos de produção;
VI - valorização e promoção dos produtos em âmbito nacional e internacional;
VII  -  apoio à comercialização por  meio da organização de eventos, rodadas de

negociação e pontos de exposição e comercialização dos produtos;
VIII  -  busca  de  suporte  e  apoio  junto  a  entidades  nacionais  e  internacionais,

públicas e privadas, para o desenvolvimento do programa;
IX - criação e proposição de formas de incentivo fiscal e financeiro aos produtores.
Art. 3º - Para os fins desta lei, é considerado produto artesanal e orgânico aquele

objeto ou conjunto de objetos produzidos de forma independente, exigindo do seu
produtor o conhecimento e a execução integral, e cujo processo produtivo apresente
as seguintes características:

I  -  predomínio  do  trabalho  manual  com  o  uso  limitado  de  equipamentos  e
ferramentas, de forma a garantir uma produção diferenciada e não repetitiva;
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II - autonomia do produtor artesão no planejamento, organização e definição das
condições de seu trabalho;

III  -  autonomia  do  produtor  artesão  no  processo  de  desenvolvimento  de  seu
produto, desde a sua conceituação até a sua inserção no mercado;

IV - utilização preferencial do espaço doméstico ou comunitário na elaboração dos
produtos;

V - realização preferencial do produto no mesmo local de trabalho;
VI  -  elaboração  de  produtos  de  expressão  cultural  relacionados  a  aspectos

caraterísticos do estado de Minas Gerais.
Art. 4º - Esta lei atenderá as seguintes categorias de produção artesanal:
I - artes e ofícios para o trabalho com têxteis, cerâmica, elementos vegetais, peles e

couros, madeira e cortiça, metal, pedra, papel e gráfica;
II  -  produção e confecção artesanal  e  orgânica  de  bens alimentares e  bebidas,

como suco,  licor,  cerveja,  cachaça,  vinho  e  outras,  sem adição de  conservantes,
essências, corantes e outras substâncias artificiais;

III - restauro de patrimônio móvel e construção tradicional.
Parágrafo  único  -  Pode  ser  utilizada  como  matéria-prima  predominante  nos

produtos a que se refere esta lei:
I - a de origem animal, vegetal e mineral em estado natural;
II - a processada de forma artesanal, industrial ou mista;
III - a decorrente de processos de reciclagem ou reaproveitamento.
Art. 5º - Será certificada pelo poder público a produção artesanal e orgânica que

atender aos seguintes critérios:
I - respeito aos valores históricos, sociais e culturais;
II - obediência às normas ambientais municipais, estaduais e federais;
III - adoção de práticas sustentáveis e não agressoras do meio ambiente;
IV - respeito às normas sanitárias e de segurança da produção e do produto;
V - permissão de visitação pública dos locais de produção, de acordo com normas e

programação definidas pelo órgão estadual de turismo;
VI  -  realização de relatório  de impacto  ambiental  da  atividade desenvolvida,  de

acordo com as normas a serem estabelecidas pelo poder público.
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§  1º  -  O  poder  público,  ouvidos  os  produtores  artesanais  e  orgânicos  e  suas
associações, estabelecerá os critérios técnicos para a certificação, bem como para a
criação do selo correspondente.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no art. 2º, III, desta lei, o poder público manterá
sistema de informações sobre a produção artesanal e orgânica do Estado, que será
utilizado na definição das políticas públicas e no planejamento de ações de fomento
para o setor.

§ 3º -  A produção artesanal  e orgânica instalada em áreas urbanas, desde que
certificada  nos  termos  do  art.  5º  desta  lei,  não  sofrerá  restrições  quanto  à  sua
localização destinada à produção e comercialização dos seus produtos.

Art. 6º - O poder público, para a consecução dos fins previstos nesta lei, poderá
celebrar convênios com instituições públicas e privadas.

Art. 7º - Os recursos para a execução do programa previsto nesta lei serão oriundos
do  Tesouro  do  Estado  e  de  outras  fontes,  mediante  convênios  com  a  União,
municípios  e  entidades  governamentais  e  não  governamentais,  nacionais  ou
estrangeiras.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo máximo
de noventa dias contados da data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação:  A organização  da  atividade  turística,  também  denominada  sistema

turístico,  é,  por  natureza,  um  encadeamento  produtivo  e  interativo  entre  diversas
empresas,  setores  e  estruturas.  Esse  encadeamento  necessita  de  alguns  atores
básicos em seu arranjo, mas pode também agregar outras empresas e setores como
forma de fortalecimento econômico de seu sistema. A produção associada ao turismo
se configura nesse contexto, agregando valor ao turismo por meio de produtos com
identidade local.

A Produção Associada  ao  Turismo -  PAT -,  segundo  definição do Ministério  do
Turismo,  é  “qualquer  produção  artesanal,  industrial  ou  agropecuária  que  detenha
atributos naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou região, capaz de
agregar  valor  ao produto turístico”.  São as riquezas,  os  valores,  os  saberes e os
sabores.
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A princípio, considera-se como produção associada ao turismo qualquer atividade
desenvolvida em uma localidade, que seja capaz de compor a atratividade de um
destino e diversificar a oferta turística. Os exemplos mais comuns são o artesanato, a
produção agropecuária e a gastronomia.

Sendo uma atividade capaz de impulsionar a geração de emprego e renda e de
ampliar  a  competitividade  dos  destinos  turísticos,  necessário  se  faz  fortalecer  os
setores  produtivos  de  forma a  possibilitar  o  aumento  do  fluxo  turístico  em  nosso
Estado.

A proposta  de  lei  em  tela  tem  por  objetivo  fomentar  a  produção  associada  ao
turismo com o intuito de agregar valor à oferta turística e possibilitar a ampliação de
alternativas de trabalho e renda; cooperar para fortalecer e fixar a imagem de Minas,
buscando  alcançar  o  imaginário  do  visitante;  desenvolver  polos  de  produção
associada  ao  turismo  no  Estado,  fortalecendo  os  negócios  para  agregar  valor  à
atividade turística regional sustentável.

Em  face  da  relevância  do  exposto,  apresento  esta  proposição  legislativa,  na
expectativa de contar com o apoio dos nobres colegas no sentido de aprová-la.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.284/2014
Institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia -

PDG  -,  que  norteará  a  elaboração  e  a  implementação  do  Plano  Estadual  de
desenvolvimento da gastronomia - PLDG.

§  1º  -  A  PDG  tem  por  objetivo  orientar  as  ações  de  governo  voltadas  ao
fortalecimento da gastronomia mineira, garantida a participação da sociedade civil.

§ 2º - A PDG será desenvolvida, no que couber, em articulação com as diretrizes da
política  pública  de  turismo,  bem como com as  políticas  públicas,  os  órgãos e  os
conselhos de outros setores integrantes da cadeia gastronômica.

Art. 2º - A PDG fundamenta-se, entre outros, nos seguintes princípios:
I - oportunidade de revitalizar e diversificar o turismo, promover o desenvolvimento

econômico e trazer novas atividades para o setor primário;
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II - adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma para a
garantia da segurança alimentar, com o estabelecimento de preços justos, padrões
sociais e ambientais equilibrados, em toda a cadeia produtiva, de forma a promover o
encontro de produtores responsáveis com consumidores éticos;

III - articulação entre o poder público e a iniciativa privada, com vistas a dotar a
produção gastronômica  de  condições  de  competitividade  nos  mercados  interno  e
externo;

IV -  valorização do território  como garantia  da autenticidade e  singularidade da
gastronomia local;

V  -  preservação  das  tradições  gastronômicas,  reforço  da  identidade  local  e  do
senso de comunidade;

VI - posicionamento da gastronomia como indústria criativa, promovendo a conexão
entre a cultura local e a global e criando narrativas em torno do alimento;

VII  -  reconhecimento  do  caráter  multidimensional  do  setor  gastronômico  e  da
importância de todas os segmentos nele compreendidos;

VIII  -  participação  social  na  formulação,  na  execução  e  no  monitoramento  das
políticas  públicas  voltadas  ao  desenvolvimento  da  gastronomia,  como  condição
necessária para assegurar a sua legitimidade;

IX - descentralização das políticas públicas de todos os segmentos que integram o
setor gastronômico, com vistas à universalização do acesso;

X - reconhecimento, pelo poder público, na definição de suas ações, da diversidade
de características, estruturas, condições e capacidades dos empreendimentos ligados
à atividade gastronômica.

Parágrafo  único  -  O  setor  gastronômico  é  constituído,  entre  outros,  pelos
segmentos  de  produção  de  insumos,  de  abastecimento  e  armazenamento,  de
comércio,  de  indústria  e  de  serviços,  os  quais  respondem  diferenciadamente  às
políticas públicas e ao mercado.

Art. 3º - São objetivos da política de desenvolvimento de que trata esta lei:
I - proteger a qualidade e a autenticidade da gastronomia local;
II - promover as boas práticas de produção artesanal;
III - criar salvaguardas para o patrimônio culinário de Minas Gerais em toda a sua

diversidade e origem;



1145
____________________________________________________________________________

IV - garantir a sustentabilidade das atividades dos setores da cadeia gastronômica;
V - desenvolver uma rede intersetorial para posicionar a culinária mineira nacional e

internacionalmente;
VI - conectar a produção gastronômica à demanda turística;
VII  -  identificar  oportunidades  para  criação  e  aperfeiçoamento  de  instrumentos

fiscais e creditícios que incentivem a produção gastronômica;
VIII - reforçar e construir novos modelos de parcerias públicas e público-privadas;
IX - criar novos produtos de turismo gastronômico e agregar valor aos existentes;
X - desenvolver estratégias inovadoras de promoção e marketing;
XI - identificar e atrair novos mercados para o turismo gastronômico;
XII  -  tornar  o  Estado  um  destino  gastronômico  de  reconhecimento  nacional  e

internacional.
Art. 4º - A formulação e a implementação do PLDG serão realizadas pelo Poder

Executivo, garantida a participação da sociedade civil.
§ 1º - Para a execução do PLDG, além das dotações orçamentárias consignadas na

Lei  Orçamentária  Anual,  os  órgãos  públicos envolvidos  poderão firmar  convênios,
acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos e
entidades da administração pública, entidades de direito público e privado sem fins
lucrativos, observada a legislação vigente.

§ 2º - O Poder Executivo estadual apoiará e incentivará, no que for aplicável,  a
elaboração  de  leis  municipais  que  instituam  as  políticas  municipais  de
desenvolvimento da gastronomia, bem como o respectivo plano municipal alinhados
com o PLDG.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: A história de Minas é bem representada pela sua gastronomia e retrata

uma formação étnica diversificada. A cozinha mineira construiu uma identidade única
através da união das culturas indígena, africana e portuguesa, utilizando produtos e
métodos de cocção regionais. Foi capaz de reunir diferentes vertentes e encontrar
uma unidade, que a faz autêntica e singular.
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Essa identidade foi preservada e passada por gerações, tendo como princípios a
hospitalidade e a simplicidade do seu povo. Hoje temos em Minas uma gastronomia
de vanguarda,  mas que continua ligada à fartura e à família,  ao aconchego e ao
conforto.  Em  virtude  da  diversidade  de  fronteiras,  nosso  Estado  irradia  cultura
gastronômica, misturando-se à história do País.

Neste  cenário,  de  acordo  com  pesquisas  de  demanda  turística  realizadas
anualmente pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a gastronomia vem se
firmando no imaginário dos turistas que nos visitam, fazendo com que seja apontada
como o símbolo mais associado ao nosso Estado.

Esse  diferencial  turístico  tem  sido  explorado  de forma efetiva  pelo  Governo  do
Estado recentemente. Projetos e ações de fomento e internacionalização da nossa
culinária movimentam a cadeia gastronômica, o que tem motivado diversos setores e
arregimentado novas iniciativas.

É  momento  oportuno,  portanto,  de  propor  mecanismos  legais  para  incentivar  a
gastronomia de Minas, seus produtos e modos de fazer, modernizando-a, sem que
perca a identidade. Seguir para o futuro, sem esquecer as raízes.

A devida visibilidade para a melhor gastronomia do Brasil, que já possui traços bem
definidos, passa por uma maior divulgação, a fim de que os públicos interno e externo
reconheçam a sua riqueza cultural e seu potencial turístico.

Diante do relevantíssimo interesse público, conto com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste pleito.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.234/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. João Isidro Vinhal por sua eleição como diretor de
Relação com os Participantes da Cemig-Saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 8.235/2014, dos deputados Tony Carlos e Deiró Marra, em que solicitam seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à
desoneração do IPVA na tarifa de transporte urbano e metropolitano de passageiros.
(- À Comissão de Fiscalização Financeira.)
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Nº  8.236/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  sejam  instalados
redutores de velocidade entre o Km 2,7 e o Km 8 da Rodovia MG-432. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 8.237/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 9ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/6/2014, em
Uberlândia, que resultou na apreensão de cerca de 15kg de maconha e na prisão de
um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.238/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência, em
5/6/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de
três pessoas; e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos policiais pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.239/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 27ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  4/6/2014,  em
Cambuí, que resultou na apreensão de cerca de 2,5kg de maconha e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.240/2014,  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 4/6/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de um adolescente, armas, drogas, 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.
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Nº 8.241/2014,  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  na  ocorrência,  em  4/6/2014,  em  Sete  Lagoas,  que
resultou na apreensão de uma adolescente, drogas, arma 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 8.242/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 7ª Companhia
Independente de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 4/6/2014, em Rio
Manso,  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 8.243/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 53º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 4/6/2014, em Araguari, que resultou na
apreensão de drogas, arma de fogo e na prisão de um homem; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.244/2014,  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 4/6/2014, em Muriaé, que resultou na
apreensão de 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 8.245/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 4/6/2014, em Uberlândia, que resultou
na  apreensão  de  quase  7kg  de  maconha  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Nº 8.246/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 4/6/2014,  em Vargem Grande, que
resultou na prisão de cinco pessoas, entre as quais um homem suspeito de matar a
filha de um policial militar em Teófilo Otôni; 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 8.247/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Sd. BM Lucas Vinicius Assis Pereira, que orientou um pai a
prestar os primeiros socorros a um bebê que havia engasgado com medicamentos; e
seja encaminhado ao Comando-Geral do CBMMG pedido de providências com vistas
à concessão de recompensa ao militar pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.248/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o 1º-Sgt.  Robson César de Souza, cuja monografia contribuiu
para  a  criação  da  Lei  Municipal  nº  1.677,  de  2014,  de  Barão  de  Cocais,  que
reconhece  como  oficial  a  biografia  do  Ten.-Cel.  José  Feliciano  Pinto  Coelho  da
Cunha, o Barão de Cocais; 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 8.249/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  pela  atuação  na
ocorrência, em 1º/6/2014, em Matozinhos e Ribeirão das Neves (MG) e Ponta Porã
(MS), que resultou na prisão de 10 integrantes de uma quadrilha acusada de diversos
crimes e na apreesão de drogas e quantia em dinheiro. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 8.250/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Vanderlei Toledo por sua eleição para diretor de
Relação com os Participantes - Fundo de Previdência dos Trabalhadores da Cemig. (-
À Comissão do Trabalho.)

Nº  8.251/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Prefeitura Municipal de Contagem pedido de providências para que seja consolidada
parceria com a Academia de Bombeiros de Minas Gerais para implantar a segunda
fase do Sistema de Treinamento de Bombeiros e Brigadas Dräger Swede Survival.

Nº 8.252/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em 7/6/2014,  em  São  Francisco,  que
resultou na apreensão de droga e na prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.253/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na ocorrência,  em  8/6/2014,  em  Belo  Horizonte,  que
resultou na apreensão de drogas e balanças de precisão 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 8.254/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 11ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência,  em  7/6/2014,  em  Mirabela,  que  resultou  na  apreensão  de  animais
silvestres; 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  8.255/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Maurício Alves Peçanha pelo trabalho realizado no
Conselho  Estadual  de Defesa dos Direitos  da  Pessoa com Deficiência  e  por  sua
conduta de exemplar cidadão, com seus inúmeros feitos em outras instituições. (- À
Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 8.256/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/6/2014, em Uberaba, que resultou na
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apreensão  de  dois  revólveres  e  na  prisão  de  quatro  pessoas  que  assaltaram  o
Shopping  Uberaba;  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 8.257/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência,
em 3/6/2014, em Teófilo Otôni, que resultou na apreensão de armas de fogo, veículos
e na prisão de 24 pessoas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.258/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  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 com a
Fundação  Guimarães  Rosa  relativas  a  seu  objeto,  aos  serviços  prestados  e  ao
orçamento destinado à instituição nos últimos três anos.

Nº  8.259/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  pedido  de  informações
sobre a remuneração atualmente percebida pelos magistrados, com detalhamento e
justificativa das eventuais vantagens pagas e do devido recolhimento do Imposto de
Renda.

Nº  8.260/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  comandante-geral  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  os
convênios realizados com a Fundação Guimarães Rosa relativas a seu objeto, aos
serviços prestados e ao orçamento destinado à instituição nos últimos três anos. (-
Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  8.261/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências  para  que
sejam  apurados  os  valores  percebidos  pelos  magistrados  do  Tribunal  de  Justiça
Militar, bem como o devido recolhimento do Imposto de Renda.

Nº  8.262/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Receita Federal pedido de providências para que sejam apurados os
valores  percebidos pelos  magistrados do Tribunal  de  Justiça  Militar,  bem  como o
devido recolhimento do Imposto de Renda.
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Nº  8.263/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para que seja instalada a
2ª Vara na Comarca de Tupaciguara.

Nº 8.264/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Ouro  Preto  pedido  de  providências  para  que  a  guarda
municipal  possa,  sob orientação da Polícia  Militar  Rodoviária,  atuar  no  auxilio  da
travessia  de  pedestres  na  BR-356  (Rodovia  dos  Inconfidentes),  no  Distrito  de
Cachoeira do Campo.

Nº 8.265/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Comissão  de  Viação  e  Transportes  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de
providências para que apresente emenda ao orçamento da União para a realização
das obras de readequação viária da BR-356, em Ouro Preto.

Nº  8.266/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implementar
medidas,  que  menciona,  de  enfrentamento  da  violência  estatal,  discutidas  em
audiência pública dessa comissão em 4/6/2014.

Nº  8.267/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências, acompanhado da cópia
da Recomendação Ministerial Conjunta nº 01/2013, assinada pelo Ministério Público
Federal, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, e pelo Ministério
Público  Estadual,  por  meio  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos,  Igualdade  Racial,  Apoio  Comunitário  e  Controle  Externo  da  Atividade
Policial  de  Belo  Horizonte,  para  garantir  a  observância,  pela  Força  Nacional  de
Segurança, das diretrizes apresentadas no mencionado documento, especialmente
na condução da atuação policial  e  de defesa civil  por  ocasião das manifestações
agendadas pela sociedade civil para o período de realização da Copa do Mundo de
2014.

Nº  8.268/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário e à Corregedoria-Geral de Polícia Civil
pedido de providências para apuração do caso de agressão relatado na 18ª Reunião
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Extraordinária dessa comissão pela Sra. Marta Helena Moreira Madeira, cometida por
um policial militar contra seu filho.

Nº  8.269/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Delegacia  de  Polícia  Federal  de  Montes  Claros  pedido  de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária
dessa comissão, para fiscalizar a regularidade do porte de armas de fogo deferido
aos  agentes  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade,  que
fiscalizam o Parque Nacional das Sempre-Vivas, em Diamantina.

Nº  8.270/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima
pedido  de  providências  para  fiscalizar  os  depósitos  de  rejeitos  da  mineração,
atualmente sob responsabilidade da Empresa Anglo Gold Ashanti,  e a emissão de
fumaça tóxica de fábricas da mesma empresa, conforme denúncia apresentada na
19ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  8.271/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal e à presidência da Câmara Municipal de Nova
Lima pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 19ª Reunião
Extraordinária  dessa  comissão,  para  coibir  a  instalação  de  cercas,  cancelas  e
portarias, a cobrança de taxas e outras medidas tomadas pelo condomínios fechados,
que  caracterizam  a  privatização  de  espaços  públicos  e  o  cerceamento  do  direito
fundamental de ir e vir dos cidadãos no referido município.

Nº  8.272/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Sr.  Luiz  Audebert  Delage  Filho,  corregedor-geral  de  justiça  do
Estado,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  19ª
Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  para  apurar  possíveis  irregularidades  no
processo  contra  o  Sr.  Fernando  Massote,  em  razão  de  sua  atuação  contra  a
privatização de espaços públicos em Nova Lima.

Nº  8.273/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério
Público  as  notas  taquigráficas  da  19ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e
manifestação de repúdio à ação do Ministério Público que condenou o Sr. Fernando
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Massote pelo crime de desobediência, em razão de sua atuação contra a privatização
de espaços públicos em Nova Lima.

Nº  8.274/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria-Geral de Polícia Civil e à Procuradoria-Geral de Justiça
pedido  de  providências  para  a  apuração  das  denúncias  de  violação  de  direitos
humanos  ocorridas  em  22/5/2014,  na  ocupação  Nelson  Mandela,  nesta  capital,
quando  representantes  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  invadiram  a  ocupação,
conforme relatado em audiência pública dessa comissão em 2/6/2014.

Nº  8.275/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  PMMG  e  ao  Comando  da  1ª  Companhia
Independente da PMMG em Nova Lima pedido de providências, acompanhado das
notas  taquigráficas  da  19ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  para  apurar
possíveis abuso de autoridade e violação de direitos em relação ao Sr.  Fernando
Massote, em razão de sua atuação contra a privatização de espaços públicos em
Nova Lima.

Nº  8.276/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Sra.  Ana  Rita  Esgário,  senadora  da  República,  pedido  de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária
dessa comissão, para que seja realizada uma audiência pública com a finalidade de
debater a violação de direitos humanos dos moradores dos municípios atingidos pela
criação do Parque Nacional das Sempre-Vivas no Estado.

Nº  8.277/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  República  pedido  de  providências  para  a
recategorização do Parque Nacional das Sempre-Vivas, situado nos Municípios de
Olhos-d'Água,  Diamantina,  Buenópolis  e  Bocaiuva,  transformando-se  a  referida
unidade de conservação em reserva extrativista.

Nº  8.278/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências, acompanhado
da cópia da Recomendação Ministerial Conjunta nº 01/2013, assinada pelo Ministério
Público Federal, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, e pelo
Ministério  Público  Estadual,  por  meio  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos
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Direitos  Humanos,  Igualdade  Racial,  Apoio  Comunitário  e  Controle  Externo  da
Atividade Policial de Belo Horizonte, para garantir a observância, pelos órgãos que
integram o sistema de defesa social de Minas Gerais, precipuamente a Polícia Militar,
a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, e suas respectivas corregedorias, das
diretrizes apresentadas no mencionado documento, especialmente na condução da
atuação policial  e  de defesa civil  por  ocasião  das manifestações  agendadas  pela
sociedade civil para o período de realização da Copa do Mundo de 2014.

Nº  8.279/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências, acompanhado
da cópia das Recomendações da Rede de Enfrentamento à Violência Estatal - Reve
-, para o agendamento de reunião com representantes da Reve, a fim de que seja
apresentado e  discutido  o  planejamento  da  atuação policial  e  de  defesa civil  por
ocasião  das  manifestações  agendadas  pela  sociedade  civil  para  o  período  de
realização da Copa do Mundo de 2014.

Nº  8.280/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Sr. Gercino José da Silva Filho, ouvidor agrário nacional, pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos  Humanos e do relatório  final,  apresentado nessa comissão,
para a regularização fundiária das famílias moradoras Casa de Saúde Santa Izabel,
no Município de Betim.

Nº  8.281/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidente da República pedido de providências, acompanhado das
notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos
e  do  relatório  final  apresentado  nessa  comissão,  para  acelerar  o  processo  de
pagamento de indenização aos filhos de hansenianos retirados compulsoriamente de
suas famílias.

Nº  8.282/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  Minorias  da  Câmara  dos
Deputados, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado
Federal  e  às  Comissões  de  Direitos  Humanos  das  Assembleias  Legislativas
Estaduais cópia das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária da Comissão
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de Direitos Humanos e do relatório final apresentado nessa comissão, para acelerar o
processo  de  pagamento  de  indenização  aos  filhos  de  hansenianos  retirados
compulsoriamente de suas famílias.

Nº  8.283/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Saúde  e  à  direção  da
Fhemig as notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos
Humanos e a cópia do relatório final e do documento apresentados nessa comissão e
pedido  de  providências  para  que  sejam  atendidas  as  reivindicações  dos
trabalhadores em greve da área de saúde.

Nº  8.284/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Prefeitura  de  Betim  as  notas  taquigráficas  da  16ª  Reunião
Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, o documento apresentado nessa
comissão  e  pedido  de  providências  com  vistas  a  atender  às  reivindicações  dos
trabalhadores  em  greve,  da  área  de  saúde,  bem  como  para  agendar  audiência
pública para buscar soluções para o fim da greve.

Nº  8.285/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  e  à  Procuradoria-Geral  de
Justiça do Estado as notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão
de  Direitos  Humanos  e  pedido  de  providências  para  apuração  das  denúncias  de
violação  de  direitos  humanos  ocorridas  na  ocupação  Dom  Tomás  Balduino,  no
Município  de  Betim,  por  parte  do  superintendente  de  Segurança  Pública,  Cel.
Evandro Teófilo Elias, do comandante da Guarda Municipal de Betim, do Ten. Bruno
Rebuli, do 33° Batalhão da Polícia Militar, e de procuradores do Município de Betim,
os  quais,  conforme  relatado  em  audiência  pública  dessa  comissão,  invadiram  a
ocupação  no  dia  26/4/2014,  às  3  horas  da  manhã,  quebrando  as  moradias  e
intimidando as famílias sem apresentarem mandato judicial, repetindo o procedimento
em maio de 2014.

Nº  8.286/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Sr. Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, promotor do Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários, as notas
taquigráficas e cópia do relatório final da 16ª Reunião Extraordinária dessa comissão
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e pedido de providências para a regularização fundiária das famílias moradoras da
área da antiga Colônia Santa Izabel, hoje denominada Casa de Saúde Santa Izabel,
no Município de Betim.

Nº  8.287/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Vigilância Sanitária  do Município de Betim pedido de providências
para análise de liberação do Centro Cirúrgico do Hospital Orestes Diniz, unidade da
Casa de Saúde Santa Izabel, nesse município.

Nº  8.288/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde, à direção da Fhemig e à Prefeitura Municipal de
Betim pedido de providências para agilizar a contratualização dos serviços prestados
pela Casa de Saúde Santa Izabel.

Nº  8.289/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Betim, à direção da Fhemig e à direção da
Casa de Saúde Santa Izabel, nesse município, pedido de providências para que a
farmácia local funcione também no período da tarde.

Nº  8.290/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  a  matéria  "Unidade  de
lideranças garante acordo e energia", cópia do trecho das notas taquigráficas da 17ª
Reunião Extraordinária dessa comissão, em que constam os relatos de Luís Carlos
Cândido de Oliveira e Robson Antônio Naziazeno,  e  pedido de providências  para
identificar policiais militares que estariam prestando serviços à Cemig.

Nº  8.291/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Corregedoria-Geral da Polícia Civil a matéria "Unidade de lideranças
garante acordo e energia" e cópia do trecho das notas taquigráficas da 17ª Reunião
Extraordinária dessa comissão, em que constam os relatos de Luís Carlos Cândido
de Oliveira e Robson Antônio Naziazeno, e pedido de providências para identificar
policiais civis que estariam prestando serviços à Cemig.

Nº  8.292/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Cemig a matéria "Unidade de lideranças garante acordo e energia",
cópia  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião  Extraordinária  dessa
comissão, em que constam os relatos de Luís Carlos Cândido de Oliveira e Robson
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Antônio Naziazeno, e pedido de providências para garantir a manutenção do acordo
efetivado com moradores da Vila Dias, no Bairro Santa Tereza.

Nº  8.293/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à direção da Fhemig e à direção da Casa de Saúde Santa Izabel, em
Betim, pedido de providências para que seja realizada a regularização fundiária das
famílias moradoras na comunidade local.

Nº  8.294/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Coordenadoria do Núcleo Criminal da Procuradoria da República no
Estado de São Paulo cópia da reportagem publicada em 29/5/2014, pelo jornal Folha
de  São  Paulo,  em  que  o  ex-jogador  de  futebol,  Ronaldo  Luiz  Nazário  de  Lima,
membro do Comitê Organizador Local da Copa 2014, em sabatina ao referido jornal
diz que a polícia deve conter  atos de vandalismo,  usando a expressão "tem que
baixar  o  cacete  mesmo";  e  pedido  de  providências  para  que  seja  analisado  o
cabimento de denúncia contra o Sr. Ronaldo Luiz Nazário de Lima por incitação ao
crime, conforme art. 286 do Código Penal Brasileiro.

Nº  8.295/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhada à Câmara Municipal de Uberaba moção de apoio aos Requerimentos
nºs  662/2010,  6/2012,  118/2013  e  594/2014,  dessa  Casa,  em  que  se  solicitam
capacitação e ampliação do efetivo da Polícia Militar desse município.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Antônio
Carlos Arantes e Sargento Rodrigues.

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  Gustavo  Valadares  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário desse município.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  Comissão  de

Segurança Pública e do deputado Sávio Souza Cruz (2).
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Registro de Presença
A presidente  -  A presidência  registra  e  agradece  a  presença,  nas  galerias,  do

prefeito  municipal  de  Campos  Florido,  Ademir  de  Melo.  Muito  obrigado  por  sua
presença, você que está sempre buscando recurso para sua cidade, que é idôneo e
trabalhador. É uma honra recebê-lo nesta Casa. Agradecemos ainda a presença nas
galerias de Tiara e Lucas Prado.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O  deputado  André  Quintão*  -  Presidenta  Liza  Prado,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembleia, queria tratar de dois
assuntos que considero muito importantes. O primeiro diz respeito a um projeto de lei
em tramitação nesta Casa que permite o revolvimento de sedimentos para finalidades
minerárias em trechos de rios de preservação permanente, como, por exemplo, os
Rios Cipó, Pandeiros, Peruaçu, Grande, Jequitinhonha e São Francisco.

Nós, já há algum tempo, temos obstruído a tramitação dessa iniciativa no âmbito da
Comissão  de  Justiça  desta  Casa,  por  entendermos  que  essa  medida  pode  ser
absolutamente  prejudicial  para  a  questão  ambiental,  para  a  disponibilidade  de
recursos hídricos, para o multiúso desses recursos hídricos, para o assoreamento,
para o prejuízo nas margens e às margens desses cursos d'água, e portanto não
seria  o  momento  apropriado  de  se  votar  um  projeto  dessa  natureza  aqui  na
Assembleia Legislativa.

Queria destacar particularmente três rios muito importantes de regiões que conheço
bem:  o  Rio  Cipó,  da  nossa  querida  Serra  do  Cipó,  patrimônio  natural,  turístico,
simbólico, ambiental para o nosso estado e para o nosso país, até porque lá temos
um parque nacional; o Rio Pandeiros, que se encontra próximo à região de Januária,
assim  como o Rio  Peruaçu -  o Pandeiros  é criadouro  de  peixes para o  Rio São
Francisco,  uma  espécie  de  pantanal  mineiro,  uma  área  muito  importante  de  ser
preservada, que influencia diretamente a fauna aquática do Rio São Francisco; e o
Rio Peruaçu, que está situado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, um dos
monumentos espeleológicos mais importantes de Minas Gerais e do Brasil, prestes,
aliás,  a  ser  aberto  à  visitação pública  nos  próximos  meses,  também  situado nas
regiões de São João das Missões, Itacarambi e Januária.
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Citaria os demais, mas somente nesses rios poderíamos ter um prejuízo para as
comunidades vizinhas, para as atividades do chamado turismo sustentável e para o
meio ambiente. Sabemos que a atividade de revolvimento e extração minerária nos
rios  traz muitos  prejuízos.  Elementos químicos como graxas e óleos utilizados no
funcionamento  de  máquinas  nesses  cursos  d'água  os  poluem  e  prejudicam  a
utilização  dessa  água  para  o  consumo,  para  a  criação  e  a  própria  agricultura.
Sabemos que há prejuízo para a sobrevivência da flora aquática. Sabemos que a
exploração econômica desses rios de preservação permanente afeta suas margens,
porque há um volume de pessoas, de atividades que integram esse ciclo produtivo,
econômico.

Portanto, queria fazer esse alerta porque fomos quase ao limite das possibilidades
de obstrução na Comissão de Justiça. Provavelmente esse projeto deverá ser votado
amanhã pela manhã na Comissão de Justiça, uma vez que o parecer do relator já foi
distribuído. Queria antecipar nossa posição contrária a esse projeto de lei, seja pelo
mérito, pelo conteúdo da proposta, seja pelo momento em que está sendo votado,
exatamente no momento em que reservatórios estão apresentando vários problemas
de  disponibilidade  de  água.  Já  tivemos  problemas  em  Furnas,  estamos  vivendo
problemas no São Francisco e na própria irrigação dos produtores de Jaíba.

Corre-se o risco de não se ter água para a irrigação dos produtores de Jaíba. Esse
assunto  merecerá  desta  Casa  também  uma discussão  mais  específica.  Estamos
vendo o drama do abastecimento da capital de São Paulo, do Sistema Cantareira. No
momento em que a disponibilidade dos recursos hídricos se torna um desafio para
um país como o Brasil, estamos aqui na Assembleia discutindo um projeto de lei que
permite a exploração econômica em rios de preservação permanente,  de maneira
não sustentável. Queria deixar isso registrado porque depois não adianta chorar o
leite derramado. É importante que a sociedade se mobilize,  que a discussão seja
aprofundada, inclusive com o autor do projeto. Temos de discutir o conjunto do projeto
para não deixarmos que ele seja aprovado da forma como está.  Essa é a nossa
posição.

Na  outra  parte  do  pronunciamento,  Srs.  Deputados,  vou  relatar,  ainda  que
rapidamente  e  de  maneira  sintética,  os  resultados  da  audiência  pública  de
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monitoramento do plano plurianual, referente ao projeto de proteção social especial
no âmbito do Suas. Essa foi a prioridade de monitoramento que iniciamos na semana
passada,  no  âmbito  do  Suas,  aqui  em  Minas  Gerais.  Fizemos  uma  importante
audiência  pública,  quando  contamos  com  a  presença  do  governo  do  Estado,  do
conselho estadual e do colegiado de gestores municipais da assistência social. No
âmbito da Comissão de Participação Popular, vamos fazer o monitoramento de três
áreas importantes: esta, da assistência social; da questão indígena; e do combate à
violência e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Aprovamos hoje uma
reunião extraordinária da comissão entre as audiências de agosto, relacionadas à
questão indígena e à proteção da criança e do adolescente.

No caso do Suas, para quem não é familiarizado com a política pública, a proteção
social especial é justamente aquela que trata das situações mais drásticas, quando o
direito  já  foi  violado,  como o  do idoso em situação de abandono,  da  criança em
trabalho infantil, da criança que não tem mais a possibilidade definitiva ou provisória
do vínculo e da convivência familiar. É exatamente aquela dimensão que precisa de
um  cuidado  especial,  às  vezes  até  do  acolhimento  institucional,  que  não  é  o
adequado, porque todos nós sabemos que a diretriz prioritária é o atendimento da
criança, do jovem e do idoso na sua própria família. No entanto, infelizmente temos,
por  motivos  vários,  crianças  e  idosos  em  situação  de  abandono,  além  da
possibilidade de convívio da criança com parcela da família  estando submetida a
abuso sexual e à violência física. O mesmo vale para as mulheres.

Essa  proteção  social  especial  é  mais  cara  e  exige  investimento  maior.  Exige
também um trabalho técnico de bastante acompanhamento. Aí reside o maior desafio.
Os municípios não têm condições de arcar com essa proteção especial. Muitas vezes
os critérios adotados de cofinanciamento dessa proteção social especial prioriza, por
meio da implantação dos centros de referência especializados em assistência social,
os municípios com mais de 20 mil habitantes.

Só que em Minas Gerais temos mais de 700 municípios com menos de 10, 20 mil
habitantes.  Esses  municípios  enfrentam  a  realidade  de  ter  crianças  e  idosos
abandonados e mulheres vítimas de violência, mas eles não têm o cofinanciamento
estadual nem a possibilidade da implantação do Creas. No meu entendimento, vou
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ser muito sintético, teríamos de trabalhar, em primeiro lugar, no apoio financeiro a
todos  os  municípios,  para  que,  independentemente  de  eles  terem  os  centros  de
referência especializados, tenham equipes voltadas para a proteção social especial,
com advogados,  assistentes  sociais,  psicólogos e  sociólogos.  É importante  essas
equipes  acompanharem essas  situações,  e,  para  que  elas  sejam  estruturadas,  é
necessário o repasse financeiro.

Em segundo lugar, muitas vezes os municípios têm o serviço ofertado. Às vezes
identificamos  os  asilos,  os  abrigos  existentes  em  cada  município  mantidos  pela
Sociedade  São  Vicente  de  Paulo  -  SSVP  -  e  por  instituições  religiosas,  mas
constantemente essas instituições não têm apoio financeiro de nenhum órgão federal,
estadual  ou  municipal.  Essas  entidades  precisam  ser  apoiadas.  Uma  outra
possibilidade é o próprio governo do Estado disponibilizar serviços diretos ou indiretos
de cunho regionalizado, com a formação de consórcios intermunicipais. Às vezes não
se tem um serviço de acolhimento num município de 3, 4 mil habitantes, mas pode
haver esse serviço atendendo municípios próximos, num raio de distância pequena,
que  conduza  e  acolha  cidadãos  de  três,  quatro  ou  seis  municípios,  de  maneira
consorciada. Precisamos enfrentar esses desafios, precisamos rapidamente executar
orçamentariamente os recursos disponibilizados pelo Estado, inclusive de emendas
populares  aprovadas  pela  Comissão  de  Participação  Popular,  mas  seguindo  as
deliberações da Conferência Estadual  da Assistência, que prevê a constituição de
fóruns  regionalizados  e  o  conhecimento  da  realidade  regional,  através  de  um
diagnóstico bem estruturado, bem feito, com envolvimento dos gestores municipais.
Não podemos ter critérios que excluam esse rigor técnico analítico e a participação
democrática dos gestores, dos conselhos municipais e estaduais e dos trabalhadores
do Suas, porque o trabalhador  é peça estruturante na qualidade do serviço a ser
ofertado.

A audiência  pública  foi  muito  boa,  muito  importante,  e  houve  uma participação
expressiva.  Ela  já  está  repercutindo  no  diálogo  com  o  governo  do  Estado  para
avançar na proteção social especial. Hoje mesmo aprovamos vários requerimentos
dessa  audiência  na  Comissão  de  Participação  Popular  e  esperamos  que  ela  se
desdobre  com  o  envolvimento  efetivo  do  colegiado  de  gestores  municipais  da
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assistência social, do conselho estadual, de fóruns regionais de trabalhadores e dos
municípios de Minas Gerais.

Termino, presidenta, reiterando a importância de não aprovarmos o projeto de lei
que permite a extração minerária nos nossos rios de preservação permanente. E que
também  avancemos  na  disponibilização  de  recursos  para  os  municípios  mineiros
estruturarem sua proteção social especial. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sra.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, trago novamente uma
grave  denúncia  que  estamos  mostrando  há  algum  tempo  nesta  Casa.  Estamos
atravessando  um  momento  em  que  a  população,  especialmente  as  pessoas  que
foram  às  ruas  durante  a  Copa  das  Confederações,  exige  o  fim  da  corrupção.
Inúmeros estudantes  se manifestaram de forma democrática,  passiva  e  ordeira  e
exigiram uma resposta de todas as esferas do poder público, para que realmente o
País siga um curso e permita à sociedade ver os resultados dos investimentos no
serviço  público.  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  grande  parte  da  esmagadora
maioria da população exige que o serviço público funcione a contento e espera que
seja dado um basta à corrupção.

Deputado  Rômulo  Viegas,  ficamos  muito  impressionados  com  essa  situação  e
trazemos novamente  uma denúncia  gravíssima:  o  “tribunal  de  injustiça militar”  de
Minas Gerais pagou ao juiz Cel.  Osmar Duarte Marcelino, no mês de fevereiro, a
quantia de R$104.579,94,  paga em março. Deputada Liza Prado, V. Exa. assinou
conosco  requerimento  pela  instalação  de  uma  CPI  -  e  não  retirou  a  assinatura.
Deputados Rômulo, Doutor Wilson Batista e João Leite, deputada Liza Prado, o que
nos  assusta  e  é  extremamente  grave  é  que  ele  recebeu  um  salário  líquido  de
R$101.298,29.  Ora,  como  pode  um  servidor  público  ou  agente  político  receber
R$104.579,94  de  salário  bruto  e  R$101.298,29  de  salário  líquido?  Existe  algo
absurdamente errado. O subsídio que ele deveria receber por ocupar um cargo que
se equipara ao cargo de um desembargador é de R$26.589,68. O que nos espanta é:
onde está o desconto do Imposto de Renda? Não houve.
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Esse moço pagou algo em torno de R$3.000,00 de Imposto de Renda para um
vencimento de R$104.000,00. Recebeu R$101.000,00 líquidos.

Olha, venho fazendo denúncias nesta Casa já há algum tempo, e não podemos
permitir  isso,  o  Poder  Legislativo  não  pode  ficar  inerte.  Esta  Casa  precisa  fazer
alguma coisa. Tenho aqui, deputada Liza Prado, um requerimento assinado de uma
CPI  para  apurar  os  altos  salários  pagos  no  Tribunal  de  Justiça  Militar  de  Minas
Gerais. Esse requerimento está aqui estacionado na Mesa, e o presidente da Casa
não se manifesta. Também tenho aqui um pedido de investigação de uma comissão
especial, que está aí parada na Mesa, e uma proposta de emenda à Constituição
para extinguir o Tribunal de Justiça. Sabe por que, deputada Liza Prado? No Brasil
temos 26 Estados e o Distrito Federal. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul são as
únicas unidades da Federação que têm Tribunal de Justiça Militar. Ora, como é que
funciona nas outras 24 unidades da Federação? A Justiça Militar de 1º Grau ficará
como primeira instância. Já o grau recursal é uma câmara especializada do Tribunal
de Justiça. Perfeito. Não existe absolutamente nenhuma necessidade do Tribunal de
Justiça Militar.

Deputada Liza Prado, V. Exa. é do Triângulo Mineiro, especialmente com a base
bem fortalecida na cidade de Uberlândia. Porém, vizinha à cidade de V. Exa. há uma
cidade chamada Tupaciguara e outra  que se  chama Araguari,  muito  próximas de
Uberlândia. Os juízes dessas duas cidades têm cerca de 15 mil, 17 mil processos sob
sua responsabilidade. V. Exa.,  deputada Liza Prado, já recebeu inúmeros pedidos
para que se crie mais uma vara nas Comarcas de Tupaciguara e Araguari, onde o juiz
é responsável, sozinho, por 15 mil, 17 mil processos.

Agora,  nesse Tribunal  de Justiça Militar,  que de justiça não tem nada, são sete
juízes.  Pasme,  deputado Doutor  Wilson Batista:  V.  Exa.  deve viver  essa situação
gravíssima  também  na  cidade  de  Muriaé,  onde  há  um  foco  maior  de  sua  base
eleitoral. Lá com certeza os juízes devem reclamar com V. Exa. e pedir também para
que  se  aumente  o  número  de  varas  e,  consequentemente,  a  nomeação  de  um
número  maior  de  juízes.  Deputada  Liza  Prado,  estou  falando  de  juízes  togados,
concursados.  Não  é  juiz  como  o  Cel.  Sócrates  Edgard  dos  Anjos,  que  hoje  é
presidente  do  tribunal  de  injustiça  militar.  Apenas no mês de dezembro de 2013,



1165
____________________________________________________________________________

deputada  Liza  Prado,  ele  recebeu  R$81.135,79.  Pasmem:  o  teto  salarial  de  um
desembargador no Estado de Minas Gerais é de R$26.589,68. O atual presidente do
Tribunal de Justiça Militar, o Cel. Sócrates Edgard dos Anjos, recebeu R$81.135,79
no mês de dezembro de 2013. É algo inadmissível. Não podemos aceitar essa farra
salarial que, a meu ver, está completa e absurdamente ilegal. A lei determina que o
teto salarial seja de ministro do STF, algo em torno de R$29.000,00. Já o subteto no
Estado é o salário do desembargador, como já me pronunciei aqui. Então, como é
que o Cel. Osmar Duarte Marcelino conseguiu receber R$104.579,00 de salário bruto
no mês de março?

Estou  falando  de  março  de  2014.  E,  o  que  é  pior,  deputada  Liza  Prado,
R$101.298,00 de salário líquido. Qual mágica ele fez para não ter descontado 27,5%
retido na fonte, como é descontado de qualquer servidor público deste país, como é
descontado do salário  de V.  Exa.  e do  meu? Temos, retido na  fonte,  27,5%,  é  o
Imposto de Renda. Se esse moço fosse pagar o que é devido ao Imposto de Renda,
com certeza pagaria mais de R$27.000,00. Pasmem, ele recebeu o salário líquido de
R$101.298,00. Esse salário, deputada Liza Prado, é exatamente quatro vezes o teto
do desembargador.  Ele recebeu quatro vezes o valor que deveria receber,  e sem
desconto de Imposto de Renda.

E o que este deputado fez, deputada Liza Prado, já que exercer a fiscalização nesta
Casa é algo dificílimo, porque as chamadas forças ocultas sempre manobram para
que não instalemos CPI, para que não moralizemos a coisa pública? Ora, aprovei
ontem,  deputada  Liza  Prado,  um  requerimento  na  Comissão  de  Administração
Pública com o seguinte teor: “O deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos
termos regimentais, que seja oficiado ao Conselho Nacional de Justiça e à Receita
Federal  para  que  realizem  a  devida  apuração  dos  valores  recebidos  pelos
magistrados do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, bem como o
recolhimento do respectivo Imposto de Renda”. Ou seja, pelo menos agora teremos
aqui a Receita Federal investigando a farra dos salários do Tribunal de Justiça Militar.

Esse  mesmo  Tribunal  de  Justiça  Militar  pune  exemplarmente  os  praças  do
Bombeiros e da PM. Se for praça, a punição é exemplar; se for oficial superior da
Polícia Militar e do Bombeiros, aí há conchavo, conluio, compadrio desses coronéis
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que compõem o Tribunal de Justiça Militar. E não há julgamento imparcial. Pasmem,
porque é mais inacreditável ainda, sexta-feira agora, dia 6 de junho, a Assembleia de
Minas  Gerais,  em  reunião  especial,  homenageou  o  Tribunal  de  Justiça  Militar.  O
presidente desse órgão, o Cel. Sócrates Edgard dos Anjos, ingressou no Tribunal de
Justiça Militar num cargo equiparado ao de desembargador, reformando sentença. E
ingressou sem sequer ser bacharel em direito, o que é uma vergonha, um escândalo.
Dou  o  exemplo  da  Dra.  Daniela,  juíza  da  Auditoria  Militar,  doutora  em  direito
constitucional pela UFMG. Pasmem: o coronel, que sequer sabe conceituar o que é
processo,  revisa  sentença  dessa  juíza,  que  é  doutora  em  direito  constitucional.
Pasmem.  Esse  coronel  incompetente,  incompetente,  disse  aqui  em  seu
pronunciamento  na  sexta-feira  próxima  passada,  quando  lhe  foi  dada  a  palavra,
representando o Tribunal de Justiça Militar: “Somos uma Justiça especializada, séria,
compromissada...”.  Ele  acrescentou  que  o  tribunal  sempre  promove  justiça  sem
corporativismo e que a instituição reafirma o compromisso de continuar preservando,
perseverando nas boas práticas. Será que as boas práticas do Cel. Sócrates Edgard
dos Anjos são proteger os oficiais superiores dos inquéritos e dos processos, como
fez com o caso do Cel. Reinaldo Martins, que, durante o serviço, pegou uma viatura
da Polícia Militar,  foi  para um motel  com uma 1ª-sargento e depois foi  assaltado,
tentando maquiar a ocorrência policial?

Esse mesmo coronel foi absolvido nesse tribunal de conluio, de compadrio, que não
exerce justiça. Agora, quando o Cel. Sócrates Edgard dos Anjos disse que lá existe
uma Justiça  séria  e  compromissada,  questiono:  séria  e  compromissada  em  que,
porque lá não há corporativismo? Poderia trazer a esta tribuna pelo menos uns 20
casos envolvendo majores, tenentes-coronéis  e coronéis  que foram absolvidos de
crimes absurdos que cometeram. E pasmem, o próprio Cel.  Sócrates  Edgard dos
Anjos, em dezembro do ano passado, recebeu um salário de R$81.135,79. É essa
Justiça que falam que é séria e compromissada, que não é corporativista?

Coronel, desculpe-me, mas o senhor devia ter um pouquinho mais de sensatez e de
honradez e não vir à tribuna da Assembleia, à Casa do povo, trazer algo tão absurdo.
Mas, infelizmente, concederam uma homenagem ao tribunal que massacra os praças
da PM e do Bombeiros e que paga R$101.000,00 de salário ao coronel-juiz Osmar
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Duarte  Marcelino.  Será  que  isso  é  tribunal?  Tribunal  para  quem? Tenho  certeza
absoluta, deputada Liza Prado, de que nenhum cidadão deste estado precisa desse
Tribunal  de  Justiça  Militar,  porque  nos  outros  estados  funciona  uma  câmara
especializada, que é o grau recursal.

Encerro  minhas  palavras,  ilustre  presidente  Liza  Prado,  deputado  João  Leite,
deputado Rômulo Viegas, dizendo o seguinte: a reunião especial para homenagear o
Tribunal de Justiça Militar,  na sexta-feira passada, foi  para, na verdade, dizer aos
praças  da  PM  e  aos  bombeiros  que  estão  homenageando  seus  algozes,  estão
entregando uma placa para homenagear uma Justiça que não é justa, que separa
quem  vai  punir,  pesa a  mão nos  praças  e  passa  a  mão na  cabeça dos  oficiais
superiores.  Infelizmente,  é  mais  um  grave  escândalo  que  trazemos  à  tribuna  da
Assembleia na data de hoje.

O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.
O deputado Pompílio Canavez* - Boa tarde, Sra. Presidenta. É bom falar presidenta

porque é uma expressão exigida pela  presidenta  Dilma,  que realmente valoriza  o
papel da mulher quando ocupa cargos de importância política. As mulheres, mesmo
sendo mais da metade da população e mais de 50% dos eleitores, ocupam menos de
9% dos cargos políticos no Brasil. Por isso, quando vemos uma mulher ocupando a
presidência, precisamos comemorar. Parabéns por estar aqui hoje desempenhando
esse papel.

Quero falar da presidenta Dilma e do programa Minha Casa, Minha Vida. O governo
federal, desde 2009, investiu mais de R$6.100.000.000,00 na construção de moradias
para as famílias carentes e mais de 130 mil casas foram construídas no Estado de
Minas Gerais.

É  um  número  importante,  pois  revela  bem  o  esforço  tanto  do  governo  do  ex-
presidente Lula quanto o da presidenta Dilma para zerar o déficit  de moradia dos
brasileiros, que é antigo. Realmente, durante décadas não houve nenhuma iniciativa
para se resolver esse problema.

Quando fui prefeito da cidade de Alfenas, também investi muito na construção de
moradias. Uma das minhas principais marcas era a preocupação com moradia digna
para famílias de baixa renda. Estou falando de famílias com renda mensal de até
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R$1.600,00 por mês, que, se não fosse por meio de um forte subsídio, jamais teriam
condições de sair do aluguel ou da submoradia. Então, são números que temos de
comemorar.

Para  se  ter  ideia,  o  governo  de Minas  investiu  menos  de 10% desse  valor  na
construção  de  moradias  no  Estado.  Há  realmente  uma  parceria  do  governo  do
Estado, do governo federal e dos governos dos municípios, independentemente de
partido,  para  a  construção  de  moradias.  Além  das  prefeituras,  há  também  a
participação  de  cooperativas,  de  associações  habitacionais,  caso  da  Associação
Mineira  de  Habitação,  que  tem  sede  em  Alfenas,  que  substituiu  a  Associação
Habitacional de Alfenas, e também de empresas que têm interesse na construção de
moradias.

Então, são números importantes que quero dividir com a população. Há um grande
número  de  famílias  que  infelizmente  ainda  não  tem  esse  direito  sagrado.  Sou
militante do movimento de reforma urbana, de movimento de moradias. Assim, quero
dizer que, ao mesmo tempo em que comemoramos esses números, é preciso fazer e
investir mais. Há município em Minas Gerais que ainda não construiu uma casa do
programa Minha Casa, Minha Vida. Costumo dizer que, quando o prefeito quer, ele
acaba conseguindo construir  casas no programa Minha Casa, Minha Vida. Muitas
vezes, a falta de interesse do município faz com que as famílias não tenham acesso à
moradia.  Por  isso  faço  um  apelo  a  todos  os  que  estão  acompanhando  a  TV
Assembleia: se o seu prefeito ainda não tomou a iniciativa, vá atrás dele, cobre dele.
É preciso cobrar porque é um direito. Precisamos aproveitar o programa Minha Casa,
Minha Vida, pois ele subsidia fortemente a construção de moradias dignas.

Quero ressaltar que tem se de ter um cuidado muito grande para se construírem
casas para famílias carentes no Brasil e aqui em Minas Gerais. Eu mesmo defendo
uma  filosofia  de  moradia,  que  apliquei  em  Alfenas  quando  fui  prefeito,  de  não
construir nenhuma casa fora do perímetro urbano, nenhuma casa fora da cidade. As
casas  têm  de  ser  construídas  onde  já  existem  serviços  importantes  de  saúde,
escolas, segurança, saneamento, água, comércio, transporte coletivo, porque aí é a
cidade. Há um costume antigo no nosso país, quando se vai construir casas para a
população  carente,  de  baixa  renda,  constroem  longe,  fora  do  perímetro  urbano.
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Isolam-se as  famílias  carentes,  transformando-as,  às  vezes,  em presas fáceis  do
tráfico.  Depois  essas famílias são vítimas, até da violência. Muitas pessoas ainda
rotulam o bairro de violento. Isso acontece porque o Estado o abandonou.

A filosofia que defendo no movimento de moradia e também no programa Minha
Casa, Minha Vida é que é preciso escolher bem os locais para se construírem as
casas para as famílias carentes. É preciso construí-las nos claros urbanos, de modo
que, quando a família ganha o direito de morar, não perde o direito à cidade, o direito
a ter uma escola perto da sua casa para seu filho estudar, de ter um posto de saúde
próximo da sua morada.  É preciso  ter  também segurança,  comércio,  serviços de
maneira geral, transporte coletivo, ou seja, a casa é quase um subproduto, porque o
grande  produto,  como  dizia  o  ex-prefeito  Luizinho,  de  Alfenas,  na  verdade  é  a
cidadania.

Ao construir casas, temos de pensar na inclusão social, na inclusão do cidadão na
cidade,  e  não  na  exclusão  dele.  Em  várias  cidades  do  Estado  as  casas  são
construídas  em terrenos  longe,  fora  da  cidade.  As pessoas  às vezes  têm até  de
abandonar  o  imóvel  porque  se  sentem  abandonadas.  Elas  não têm o  elementar:
serviço de saúde,  serviço de segurança,  serviço de educação,  às  vezes não têm
asfalto, não têm rede de esgoto, não têm nem água nem iluminação pública direito. É
preciso mudar os conceitos. Construir casas para famílias mais pobres não quer dizer
que tem de ser de qualquer jeito. As casas têm de ser feitas com material de primeira
qualidade,  tem de ser  feitas  com cuidado,  com  zelo  e  com  amor.  De modo que
quando a família adquira o direito sagrado à moradia, ela ganhe o direito à cidadania,
o direito a ser cidadão, a morar em uma casa digna, ou seja, o acesso a tudo que
uma cidade pode oferecer. Muitas vezes as pessoas se contentam somente em ter
ganho a casa. Daí vão morar num lugar que não tem a menor condição.

Ao  mesmo  tempo  que  comemoramos  esse  recorde...  Parafraseando  o  eterno
presidente Lula, nunca antes na história  deste país foi  investido tanto dinheiro na
construção de moradia popular, na construção de moradias para famílias de baixa
renda.  Mas  é  preciso  reformar  conceitos,  reformular  a  filosofia  de  construção  de
moradias.  É  necessário  pensar  que  a  família  que  precisa  de  uma  casa  precisa
também de dignidade, precisa também de ter reconhecidos seus direitos à cidadania.
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Tenho  acompanhado  muitas  discussões  feitas  sobre  moradia  na  Assembleia
Legislativa. Aqui há um projeto de lei, de minha autoria, criando a engenharia pública
no Estado. O projeto está em tramitação. Esse projeto prevê que, quando as famílias
carentes forem reformar suas casas, elas têm de ter assistência técnica gratuita de
engenheiros e de arquitetos para que reformem adequadamente suas moradas, elas
têm de ter orientação técnica. Arquitetos e engenheiros temos em grande número.
Mas é preciso que a população de baixa renda do nosso país e do nosso estado
tenha acesso a eles.

A grande obra do governo da presidenta Dilma e do governo do presidente Lula,
sem dúvida, é a inclusão social, sem dúvida é a preocupação social. É a preocupação
com a inclusão de cidadãos que estavam fora do Brasil. Era como se eles morassem
fora do País. Essa é a grande obra do governo da presidenta Dilma e do governo do
ex-presidente Lula.

Conseguimos  enfrentar  a  maior  crise  econômica  mundial  depois  de  1929,
garantindo  que  a  nossa  prioridade  é  a  inclusão  social,  é  a  inclusão  cidadã.  O
programa de moradia, não tenho dúvida, é o principal programa que garante essa
inclusão  social.  Ele  prevê  que  famílias  de  baixa  renda  tenham  moradia.  Volto  a
repetir, com renda mensal de até R$1.600,00. É de zero a três salários mínimos, não
é  preciso  ter  nenhum  ganho.  Moradia  é  uma condição  para  podermos  enfrentar
outros problemas, como violência, falta de acesso à escola, saúde.

Tenho esse pensamento: a moradia digna, que dê às famílias condições de morar e
de criar seus filhos com harmonia e com dignidade, é um dos principais avanços do
nosso governo. Digo e repito que a grande marca do governo do ex-presidente Lula e
é hoje a grande marca da presidenta Dilma é a preocupação social com os milhões e
milhões de brasileiros que estavam à margem, estavam fora da história do Brasil. Era
como se  eles  não  existissem.  Não  vou  nem falar  do  acesso  que  existe  agora  a
viagens de avião, que muita gente torce o nariz.

Estou falando do elementar: do direito à educação, à saúde e, muito especialmente,
a uma moradia digna. É a isso que se referem esses números que apresento aqui,
dos governos da presidenta Dilma e do presidente Lula, e que vou repetir: só em
Minas  Gerais,  já  foram  construídas,  desde  2009,  131  mil  moradias,  e  mais  de
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R$6.000.000.000,00  foram  investidos.  É  claro  que  esses  recursos  investidos  se
transformam em mais  emprego,  mais  renda,  mais  alegria,  mais  felicidade.  Isso  é
fundamental para nosso país, e essa foi a saída encontrada pelo PT, meu partido,
para enfrentar a crise econômica mundial. Como enfrentamos a crise? Trabalhando,
crescendo, produzindo, incluindo brasileiros no sistema produtivo. Enquanto a Europa
e o resto do mundo amargam um desemprego terrível, quase sem saída, aqui temos
comemorado o quase pleno-emprego. É certo que ainda é preciso melhorar muita
coisa, como o acesso à saúde e a qualidade dos serviços, mas, sem dúvida, com
programas como o Minha Casa, Minha Vida estamos no caminho certo.

E não ficamos só nesse programa. Há outros, como o Mais Médicos. Há alguns
dias, presidenta, estive na cidade de Nova Resende, no Distrito de Petúnia, onde uma
moradora me relatou a alegria de ver lá dois médicos cubanos: um médico e uma
médica.  Aliás,  disse  que  a  cubana  não  era  médica,  mas  psicóloga.  Disse  isso
simplesmente  porque  a  médica  ouve,  interessa-se  por  aquilo  que a  pessoa  está
dizendo,  pela  história  que  a  pessoa  conta  sobre  sua  saúde.  Acho  que  esse
compartilhamento que estamos tendo com os médicos estrangeiros, especialmente
com os cubanos, será muito salutar até para o nosso sistema de saúde. Fiquei muito
contente  em  saber  que  esse  programa  foi  tão  bem  aceito  que  até  os  nossos
adversários estão dizendo que vão mantê-lo. Até quem era contra o programa hoje
acha  que  ele  é  importante,  que  é  o  caminho.  É  claro  que  temos  de  ter  mais
faculdades de medicina, mais investimentos e incentivos, mas o fato de levar a uma
comunidade que jamais teve um médico simplesmente uma mesa, uma cadeira e um
médico, alguém que escute, que leve em consideração a história de vida as pessoas,
é muito importante.

Agradeço mais uma vez à presidenta elogiando-a por  seu trabalho nesta Casa,
onde temos poucas, mas decididas mulheres, como ela própria e as deputadas Luzia
Ferreira, Ana Maria Resende e Maria Tereza Lara, minha companheira e amiga. São
deputadas  que  representam  muito  bem  as  mulheres  mineiras  neste  parlamento.
Obrigado, presidenta.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
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O  deputado  João  Leite*  -  Deputada  Liza  Prado,  presidente  desta  reunião  da
Assembleia Legislativa; deputados, telespectadores da TV Assembleia, hoje é um dia
especial  para  o  meu  partido,  o  PSDB,  que  tenho  a  honra  de  presidir  em  Belo
Horizonte. Será realizada hoje a convenção estadual do PSDB, na Rua da Bahia, no
Minas Tênis Clube I. No sábado será realizada, em São Paulo, a convenção nacional
do PSDB.

Haverá  hoje,  na  convenção  estadual  do  PSDB,  presença  de  praticamente  20
partidos que fazem parte dessa grande aliança que governa Minas Gerais  desde
2003, com o reconhecimento muito grande da população de Minas Gerais ao trabalho
realizado por todos esses partidos, iniciando com o nosso mais querido, governador
Aécio Neves, em 2003, depois sucedido pelo governador Antonio Anastasia. E agora
temos  um  grande  aliado do  PSDB,  o  PP,  à  frente  do  governo  de Minas,  com o
governador Alberto Pinto Coelho.

Tenho a alegria de ter participado do início deste governo do senador Aécio Neves
sendo secretário de Desenvolvimento Social e Esportes. Naquele momento tivemos
oportunidade de trabalhar em direção de nossas crianças, da população mais carente
de  Minas  Gerais.  Tivemos  oportunidade,  no  governo  Aécio  Neves,  de  fechar  as
últimas duas instituições da antiga Febem, uma em Bom Despacho e outra no Horto,
em Belo Horizonte, tirando as crianças desse lugar mais parecido com um depósito
de crianças e colocando-as em casas-lares, com, no máximo, 12 crianças, trazendo
uma grande oportunidade, já no primeiro mês, de 50% das crianças encontrarem a
referência familiar. Essa deve ser sempre a expectativa: retornarem as crianças em
risco pessoal, em risco social, às suas famílias.

O nosso senador Aécio Neves recentemente falava, num encontro de magistrados e
promotores  que tratam  da  infância  e  da  juventude  e  lembrava  o  esforço  de  seu
governo, que fechou as duas últimas Febens e colocou as crianças em risco pessoal
e social em casas-lares. Concordo com o senador Aécio Neves. Essa foi, sem dúvida,
uma grande obra do seu governo, contando também com outras, como o programa
de redução de pobreza rural no Vale do Jequitinhonha, com a iniciativa de criar a
Secretaria Extraordinária para os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de
Minas. Foi muito importante também, foi um governo voltado para essa área social.
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Muitas vezes são iniciativas que demandam poucos recursos públicos, iniciativas que
podem  ser  feitas  em  parceria,  que  têm  um  grande  alcance,  especialmente  um
alcance  social,  um  alcance  para  atender  a  criança,  um  alcance  para  atender  o
adolescente, o trabalhador, a trabalhadora.

Lembro  outro  programa  de  que  o  governador  Aécio  Neves  gostava  muito,  um
programa  muito  simples,  o  Campos  de  Luz.  Iniciamos  com  a  iluminação  de  70
campos  de futebol  amador,  campos  muitas  vezes  de  terra.  Iluminamos  esses  70
campos em parceria com a Cemig,  e foi  muito interessante saber,  conforme uma
pesquisa  da  Polícia  Militar,  que  onde  os  campos  foram  iluminados  houve  73,5%
menos ocorrências criminais. Isso mostra como é importante não apenas o trabalho
do governo do Estado,  mas que o  trabalho das prefeituras é fundamental  para  a
segurança pública, se tivermos uma cidade bem iluminada. É bom lembrar que um
campo de futebol amador, Flavinho Anselmo, são 6.000m² totalmente escuros à noite,
e aquela jovem, aquele jovem que voltam da escola à noite e têm de passar por um
lugar  como  esse,  sem  dúvida,  estarão  vulneráveis  à  ação  de  um  criminoso.  A
escuridão também impede que nossos policiais tenham uma boa visão à noite para
impedir que os crimes aconteçam.

Vimos também a possibilidade, nesses campos iluminados, de as pessoas fazerem,
o trabalhador, a trabalhadora, sua caminhada em volta do campo à noite, cuidando da
sua saúde.

Vimos  também  a  geração  de  emprego  e  renda,  pessoas  colocando  suas
barraquinhas e vendendo artesanato e alimentos em volta do campo. E, para alegria
de todos nós, depois de todos esses anos, estamos próximos ao milésimo campo de
luz. Mil campos de luz, mil campos de futebol amador, Zé Alberto, iluminados em
Minas Gerais, atendendo a criança, o adolescente, o trabalhador e a trabalhadora.
Eu, que tive o privilégio de nascer na Vila Oeste, em Belo Horizonte, num tempo em
que a Vila  Oeste era generosa com as crianças e os adolescentes, com grandes
espaços. Em volta da minha casa havia uns 10 campos de futebol  amador, onde
iniciei a minha carreira de jogador de futebol, no glorioso Alvorada da Vila Oeste, um
time fundado em 1926,  onde meu pai  jogou. E meus primos jogaram, dirigiram e
presidiram esse time por tanto tempo. Essa é a trajetória da criança pobre no nosso
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país, nas nossas cidades. A única oportunidade, Rildo, da criança pobre no nosso
país é nos campinhos. Desses espaços é que crianças foram sendo retiradas da
população mais carente. Ali onde fui criado hoje há a Via Expressa, que passa sobre
o Córrego Tijuco, afluente do Rio Arrudas. É no Córrego Tijuco que eu buscava a
bola, e hoje não há mais espaço para as crianças da Vila Oeste brincarem de futebol.
Foi retirado tudo.

Então,  quando  um  campo  de  futebol  amador  é  iluminado,  damos  maior
possibilidade de utilização daquele campo. Ele pode ser utilizado durante o dia, pode
ser utilizado à noite, e dá também a oportunidade de maior segurança para nossa
população, por causa da iluminação.

Lembro-me da alegria do senador Aécio Neves, ainda governador, quando o Banco
Mundial veio a Minas Gerais e fez o reconhecimento da obra do Campos de Luz do
governador Aécio. E o Banco Mundial acenou com a possibilidade de levar para toda
a América Latina essa ideia tão simples de iluminar um campo de futebol amador,
iluminar  um  espaço  esportivo,  iluminar  um  espaço  de  encontro  comunitário,  de
encontro da comunidade.

Recentemente  o  Canadá  lançou  uma  campanha  apoiada  em  três  pilares,
justamente pelo sofrimento que está tendo neste momento por causa das drogas.
Primeiro, a redução da demanda, e a redução da demanda pela droga está ligada a
projetos  preventivos.  Aí  não  tenho  dúvida,  o  esporte  é  fundamental.  Todas  as
modalidades de esportes, aqueles para cuja prática é necessário muito pouco.

É interessante que está passando uma série na televisão dos jogadores da Seleção
Brasileira. Ontem eu estava vendo a história do Neymar. Ele começa a jogar numa
rua asfaltada, num quarteirão. Ele disse que havia um declínio na rua, uma descida, e
gostava de jogar para a descida. Acha que virou um bom atacante porque queria
descer com a bola o tempo todo, atacando. Isso num bairro bem carente. A história do
Oscar e de outros atletas brasileiros, para não falar  dos atletas de atletismo,  que
começaram  correndo  descalços  nas  ruas  e  se  tornaram  fundistas,  maratonistas,
corredores de 100m, de tiro rápido. Começaram nas nossas ruas. Portanto, o nosso
país perdeu o foco, perdeu a visão de como é tão importante preservar os espaços
comunitários.
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O governo do Canadá está trabalhando pela diminuição da demanda e da oferta. Aí
há a presença da polícia. Aliás, foi no que o nosso Brasil falhou. Não temos Exército
nem Polícia Federal na fronteira. Portanto, falhou na fronteira. Quando se entra na
rodovia federal, temos um policial rodoviário federal para 700km. Então, cai no peito
do  meu comandante,  que tem de enfrentar  arma de grosso calibre,  traficantes  e
explosivos. Nesse tema da redução da oferta, o Brasil está falhando porque a droga
está sendo ofertada facilmente no País.

Há algo fundamental  sobre o que quero falar.  Para enfrentarmos essa situação,
criamos  em  Minas  Gerais  o  Campos  de  Luz,  que  é  o  encontro  comunitário.  As
pessoas daquela vila e daquele bairro se encontram e estão juntas ali, como o líder
comunitário com o trabalhador, a trabalhadora, a criança e o jovem. Eles estão juntos
ali,  lugar  de  encontro  da  comunidade,  tão  perdido  hoje  por  todos  nós.  São
instrumentos  fundamentais  para  que  uma  sociedade  seja  forte.  O  encontro
comunitário  é  fundamental,  assim  como é  muito  importante  uma escola  forte.  O
exemplo dos nossos professores é fundamental para nossas crianças.

Há algo que considero também muito importante: as igrejas. A igreja tem um papel
fundamental na vida das pessoas. Se queremos ter uma sociedade forte, precisamos
de  igrejas,  do  espaço  comunitário  para  encontros  e  de  uma escola  forte,  que  é
fundamental também para termos uma sociedade equilibrada.

É com muita alegria que hoje lembro a todos da convenção estadual do PSDB. No
meu partido, tenho a alegria de ter companheiros e companheiras que pensam dessa
maneira, como o senador Aécio Neves, nosso grande e mais querido líder, que tem
esse olhar especial para a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, aqueles que são
mais  pobres  na  nossa  sociedade  e  aquelas  cidades  esquecidas.  Ele  ligou
praticamente  230  cidades  esquecidas  de  Minas  Gerais,  como  São  José  do
Mantimento, de onde um doente tinha de sair  em época de chuva. O Didi,  nosso
policial  legislativo,  exemplo  desta  Casa,  tinha  de  sair  de  trator.  Não  havia  outra
maneira. Hoje São José do Mantimento está ligada à MG-111 por asfalto.  O mais
querido, senador Aécio Neves, fez isso por Minas Gerais.

No sábado teremos a alegria de ter a convenção nacional do PSDB, com nossas
grandes  lideranças  em  São  Paulo,  que  já  demonstra  carinho  por  Aécio  Neves.
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Nossos  líderes,  como Geraldo  Alckmin,  José Serra e  tantos  outros  do  PSDB,  se
encontrarão no sábado em São Paulo. Hoje à tarde estaremos juntos no Minas Tênis
Clube I. Na verdade, é para que todos nós, do PSDB, nos encontremos. Convido a
todos de Minas Gerais para estarmos juntos aqui hoje, assim como todos do Brasil
em São Paulo, na convenção nacional do PSDB. Muito obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

A 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 membros do Colégio de Líderes acordam seja prorrogado até o dia
20/6/2014 o prazo para recebimento de emendas ao 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.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 10 de junho de 2014.
Liza Prado, no exercício da presidência.

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

Emitir Parecer sobre a Indicação nº 101/2014. Pelo BTR: efetivos - deputados Luiz
Henrique e Carlos Mosconi; suplentes - deputados Rômulo Viegas e Duarte Bechir;
pelo BAM: efetivos - deputada Rosângela Reis e deputado Wander Borges; suplentes
- deputados Inácio Franco e Tiago Ulisses; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivo -
deputado  Pompílio  Canavez;  suplente  -  deputado  Carlos  Henrique.  Designo.  Às
Comissões.
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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  8.261 a 8.263/2014,
da  Comissão  de  Administração  Pública,  8.264  e  8.265/2014,  da  Comissão  de
Transporte, 8.266 a 8.294/2014, da Comissão de Direitos Humanos, e 8.295/2014, da
Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, a presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião pela Comissão de Segurança Pública - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária,
em 10/6/2014, dos Requerimentos nºs 8.090, 8.091, 8.095 e 8.119/2014, do deputado
Sargento Rodrigues, 8.092 a 8.094, 8.096, 8.097, 8.112 a 8.118, 8.124 a 8.133, 8.135
e 8.144 a 8.148/2014, do deputado Cabo Júlio (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 Antônio Carlos Arantes em que solicita a retirada
de tramitação do Projeto de Lei nº 3.761/2013 (Arquive-se o projeto.).

Votação de Requerimentos
A presidente  -  Requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues em  que  solicita

tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 4.474/2013. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando a falta de quórum, solicito a V.

Exa. que encerre, de plano, nossos trabalhos.
A presidente -  A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.
Palavras da Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,
em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.257, 4.519, 4.574 e 4.665/2013 e 4.827, 4.948,
5.077 e 5.093/2014, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.
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Encerramento
A presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 11, 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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi 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 Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  a
política estadual de financiamento da atenção hospitalar, em especial o Programa de
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde -
PRO-HOSP.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência
publicada no Diário do Legislativo, em 30/5/2014: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões
Pires, secretária de Casa Civil (2). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as Sras. Priscila Cristina Verona Pimentel Rochwerger, diretora de
Política e Gestão Hospitalar  da Secretaria de Estado de Saúde;  e Fátima Beatriz
Carneiro Teixeira Pereira Fortes, pesquisadora em Políticas e Economia da Saúde da
Fundação João Pinheiro e doutora em Ciência Política pela UFMG; e os Srs. Marcílio
Dias Magalhães, superintendente de Redes de Atenção à Saúde, representando o
secretário  de  Estado  de  Saúde;  Francisco  de  Assis  Figueiredo,  presidente  da
Federação  das  Santas  Casas  e  Hospitais  Filantrópicos  de  Minas  Gerais  -
Federassantas;  Roberto  Otto  Augusto  de  Lima,  provedor  em  exercício  do  Grupo
Santa Casa de Belo Horizonte; Sérgio Pessoa Coelho, superintendente regional de
Saúde de Alfenas; Gláucio de Oliveira Nangin, assessor técnico da Superintendência
da Santa Casa de Belo Horizonte; Elis Regina Guimarães, superintendente geral da
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Fundação  Benjamin  Guimarães  -  Hospital  da  Baleia;  Jorge  Rodrigues  Delbons,
assessor da diretoria da Fundação Benjamin Guimarães; Francisco de Souza Coelho
Júnior,  assessor  de  Planejamento  Estratégico  e  Gestão  da  Santa  Casa  de  Belo
Horizonte; Wagner de Paulo Santiago, provedor adjunto do Hospital Aroldo Tourinho,
que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações
iniciais e passa a palavra ao deputado Arlen Santiago. 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 junho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Pompílio Canavez - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/6/2014
Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Lafayette de Andrada,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a 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.  É
aprovado requerimento do deputado Sargento Rodrigues para que o Projeto de Lei nº
4.474/13 seja apreciado em segundo lugar na pauta. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer, pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.891/14 na
forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  A reunião  é
suspensa por prazo indeterminado. Os Projetos de Lei nºs 4.474/13, no 2º turno e
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4.495/13, em turno único, deixam de ser apreciados por falta de quórum. É dada por
encerrada a reunião.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.802/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar  de utilidade pública a  Associação de Pais  e  Amigos  do Excepcionais  de
Caetanópolis, com sede no Município de Caetanópolis.

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 4.802/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Pais  e  Amigos  do  Excepcionais  de  Caetanópolis,  com  sede  no  Município  de
Caetanópolis,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo promover a melhoria da qualidades de vida das
pessoas com deficiência.

Com esse propósito, a instituição presta serviços de educação e saúde e busca a
habilitação, a reabilitação e a integração dessas pessoas à vida comunitária.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apae de Caetanópolis em
prol da comunidade local, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.802/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Gil Pereira, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.044/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria  do  governador  do  Estado,  esse  projeto  visa  a  dar  denominação  ao

viaduto de acesso ao terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, localizado na Rodovia MG-010, no Município de Confins.

A 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  nº  5.044/2014 tem por  escopo dar a denominação de Viaduto

Senador  Eliseu  Resende  ao  viaduto  de  acesso  ao  terminal  de  passageiros  do
Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  localizado  na  Rodovia  MG-010,  no
Município de Confins.

De acordo com a mensagem encaminhada pelo governador do Estado, a medida
tem por objetivo homenagear a memória do senador Eliseu Resende.

Nascido  em  7/2/1929  e  falecido  em  2/1/2011,  quando  era  titular  do  cargo  de
senador da República por Minas Gerais, o homenageado foi reconhecido pela sua
atuação  em  projetos  de  infraestrutura  e  tecnologia,  de  relevâncias  nacional  e
internacional,  e  dirigiu,  entre  outros  órgãos,  o  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem. Também ocupou os cargos de Ministro dos Transportes e de
Ministro  de  Fazenda,  além  de  sido  eleito  deputado  federal,  por  três  mandatos
consecutivos, e senador da república.

Como reconhecimento ao importante legado que Eliseu Resende deixou para as
sociedades  mineira  e  nacional,  consideramos  justa  a  homenagem  que  se  lhe
pretende fazer, denominando o viaduto com seu nome.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.044/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.



1182
____________________________________________________________________________

Gustavo Valadares, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.168/2014

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Varginha - Mundo Equo -,
com sede no Município de Varginha.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.168/2014 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Equoterapia  de  Varginha  -  Mundo  Equo  -,  com  sede  no  Município  de  Varginha,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e a promoção
de sua integração à vida comunitária.

Com esse propósito, a instituição busca garantir a universalidade do atendimento, a
fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  referido  centro  com  a
comunidade de Varginha, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.168/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.194/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Instituto Integrar Vidas, com sede no Município de Pará
de Minas.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.194/2014 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Integrar Vidas, com sede no Município de Pará de Minas, pessoa jurídica de direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a
prestação de assistência  a  egressos  de  comunidades  terapêuticas  e  a indivíduos
envolvidos com o abuso de álcool e outras drogas.

Com esse propósito, a instituição acolhe esses indivíduos, iniciando o processo de
reabilitação  e  os  encaminhando  para  o  atendimento  necessário;  presta
assessoramento  às  comunidades  terapêuticas;  realiza  palestras,  cursos  e  outros
eventos,  promovendo  o  auto-conhecimento  e  o  crescimento  pessoal;  e  mantém
abrigo temporário para seus assistidos; entre outras atividades.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  referido  instituto  com  a
comunidade de Pará de Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.194/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.203/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

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

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de Betim -
Spab -, com sede no Município de Betim.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.203/2014 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Protetora dos Animais de Betim - Spab -, com sede no Município de Betim, pessoa
jurídica de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo a defesa dos
animais e do meio ambiente.

Com esse propósito, a instituição propõe políticas públicas na defesa dos direitos
dos animais, colabora com os órgãos e as entidades públicas de promoção do bem-
estar dos animais domésticos, cativos ou silvestres, fomenta campanhas de adoção e
de esterilização dos animais,  fiscaliza  e toma medidas jurídicas com referência  a
infratores  que  desrespeitem  as  leis  de  proteção  à  fauna,  além  de  desenvolver
campanhas públicas, atividades culturais e educacionais, com vistas à formação de
uma consciência de respeito ambiental na população.

No momento atual, em que a discussão sobre os direitos dos animais ganha espaço
na sociedade e nesta Casa Legislativa, cresce em importância a atuação de uma
entidade como a Spab, cujos propósitos fazem dela merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.203/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.705/2013
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Cabo Júlio, o Projeto de Lei nº 3.705/2013 dispõe sobre a

proibição  de  publicidade  comercial  de  bebidas  alcoólicas  nos  veículos  de
comunicação, concessionários e permissionários do serviço público no Estado.
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A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise visa proibir a publicidade comercial de bebidas alcoólicas com

qualquer  teor  alcoólico  nos  veículos  de  comunicação,  concessionários  e
permissionários  do  serviço  público  em  todo  o  Estado.  Pretende-se  proibir  a
veiculação mesmo de publicidade indireta, inserida durante a programação produzida
pelos  meios de comunicação que dependem de concessão pública.  A proposição
proíbe  ainda  a  instalação,  nos  logradouros  públicos,  de  quaisquer  engenhos
publicitários que divulguem o uso e o consumo de bebidas alcoólicas.

De acordo com o Levantamento Nacional sobre Padrões de Consumo de Álcool na
População Brasileira, de 2006, realizado pela Senad em parceria com a Universidade
Federal de São Paulo, 65% dos estudantes do ensinos médio e fundamental e 41%
das crianças de faixa etária de 10 a 12 anos já consumiram álcool pelo menos uma
vez na vida. O consumo frequente de bebidas alcoólicas (definido como seis ou mais
vezes no mês anterior à entrevista) por estudantes de ensinos médio e fundamental
foi de cerca de 11%. Além disso, o uso pesado (definido como 20 vezes ou mais no
mês anterior à entrevista) foi de quase 7%.

Em relação ao uso de bebida alcoólica por maiores de 18 anos, 52% dos brasileiros
bebem pelo menos uma vez ao ano. Entre os homens, o índice é de 65%, e entre as
mulheres,  de  41%.  Entre  os  usuários  de  álcool,  60%  dos  homens  e  33%  das
mulheres consumiram cinco doses ou mais na vez em que mais beberam no ano
anterior à pesquisa. Do conjunto dos homens adultos, 11% bebem todos os dias e
28% consomem bebida alcoólica de uma a quatro vezes por semana.

Sabe-se que propagandas de bebidas alcoólicas no Brasil buscam associar o seu
consumo a  situações  de  prazer,  de  alegria  e  de  pertencimento  a  grupos  sociais
atrativos.  Dessa forma,  induzem principalmente  adolescentes  e  adultos  jovens  ao
consumo precoce e elevado desse produto. Como o abuso de álcool é uma questão
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de saúde pública, faz-se necessário regular situações que tendem a aumentar o seu
consumo.

Com esse  objetivo,  a  Lei  Federal  nº  9.294,  de  15/7/1996,  restringe o  uso  e  a
propaganda  de  produtos  fumígeros,  bebidas  alcoólicas,  medicamentos,  terapias  e
defensivos  agrícolas.  O  art.  4º  da  lei  estabelece  que  somente  será  permitida  a
propaganda comercial de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão à
noite, das 21 horas às 6 horas da manhã. A norma determina, ainda, no art. 5º que as
chamadas e caracterizações de patrocínio de bebidas alcoólicas para eventos alheios
à programação normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão poderão ser
feitas em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a marca ou  slogan
do produto, sem recomendação do seu consumo.

No parecer que emitiu sobre a a matéria,  a Comissão de Constituição e Justiça
informou que a competência para legislar sobre propaganda comercial é privativa da
União, conforme dispõe o art. 22, XXIX, da Constituição da República. No entanto,
explicou que não haveria impedimento se a proibição da publicidade comercial de
bebidas alcoólicas fosse dirigida somente para os veículos de comunicação estadual.
Isso porque, de acordo com o princípio da autonomia dos entes federativos, cada um
deles  pode  criar  normas  que  disciplinem  sua  administração  pública.  Assim,  para
adequar o projeto ao ordenamento jurídico vigente, aquela comissão apresentou o
Substitutivo  nº  1  em  que  veda  a  publicidade  comercial  de  bebidas  alcoólica  em
veículos de comunicação estaduais.

Concordamos com tal posicionamento. No entanto, convém informar que matérias
que dispõem sobre a utilização dos logradouros públicos se inserem no âmbito da
competência legislativa municipal, conforme determinam os inciso I e VIII do art. 30
da Constituição Federal, pois constituem assuntos de interesse local.

Assim, a proibição de instalação de qualquer engenho publicitário que promova a
divulgação de bebida alcoólica nos logradouros públicos, como prevê o § 2º do art. 1º
do  Substitutivo  nº  1,  exorbita  da  competência  legislativa  estadual.  Apresentamos,
portanto, emenda ao substitutivo apresentado para suprimir esse dispositivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.705/2013, no 1º
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turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.245/2014
(Nova Redação na Forma do § 1º do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe objetiva
alterar a Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação
permanente e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  05/6/2014,  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,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.245/2014 visa alterar o disposto no parágrafo único do art. 3º

da  Lei  nº  15.082,  de  2004,  objetivando  ressalvar  a  proibição de  revolvimento  de
sedimentos para a lavra de recursos minerais, em rios de preservação permanente,
quando  se  tratar  de  intervenção  de  utilidade  pública  e  de  interesse  social
devidamente autorizada pelo órgão ambiental estadual competente.

O  deputado  proponente  justifica  a  apresentação  do  projeto  afirmando  que  “a
extração de areia e cascalho é de fundamental importância econômica, sobretudo
para  a  construção  civil  e  ampliação  de  infraestruturas  necessárias  ao
desenvolvimento  dos  municípios”.  Afirma  o  proponente  “que  se  pretende  é  que,
obedecidas as orientações dos órgãos ambientais e com necessárias autorizações
desses, possibilite-se a tão importante  extração de areia e cascalho em pequena
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escala, nas áreas declaradas como rios de preservação permanente, bem como as
atividades  econômicas  de  baixo  impacto  ambiental,  sempre  com  o  devido
acompanhamento  dos  órgãos  ambientais  e  com  medidas  mitigadoras  e  de
recomposição do meio ambiente”.

É importante observar que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.526/2012, de
autoria do deputado Rômulo Viegas, objetivando alterar o inciso V do art. 5º da Lei nº
15.082, de 2004, que se encontra nesta comissão aguardando resposta da diligência
enviada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Além disso, tramitou também nesta Casa o Projeto de Lei nº 142/2011, que declara o
trecho  do  Rio  Piranga  no  Município  de  Ponte  Nova  como  de  preservação
permanente, a partir da inclusão do inciso VI ao art. 5º da Lei nº 15.082, de 2004. A
proposição  em  referência  encontra-se  arquivada  em  virtude  de  os  autores  da
proposição terem apresentado requerimento solicitando sua retirada de tramitação.

Tramitou  também  nesta  Casa  o  Projeto  de  Lei  nº  5.107,  de  2014,  fruto  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.614, de 2012, ambos de autoria do deputado
proponente, o qual tramitou nesta Casa antes de iniciar a votação em Plenário em 2º
turno, momento em que o deputado apresentou requerimento solicitando a retirada da
proposição.

Quando da tramitação do Projeto de Lei nº 3.614, de 2012, esta comissão havia se
pronunciado sobre o tema, aprovando a Emenda nº 1 ao projeto, cuja redação é
reproduzida no texto da proposição apresentada.

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

Depreende-se do disposto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da República e
na alínea “f” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a matéria em
questão  se  encontra  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  dizer  respeito  à
conservação  da  natureza,  à  defesa  dos  recursos  naturais,  à  proteção  do  meio
ambiente e ao controle da poluição.

Nesse diapasão, considerando que no âmbito da legislação concorrente compete à
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União estabelecer normas gerais, cabe aos estados a suplementação das diretrizes e
os  parâmetros  fixados  em  lei  federal  (§§  1º  e  2º  do  art.  24  da  Constituição  da
República).

No plano federal, a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional
de  Recursos  Hídricos,  cria  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989; contudo, não há, na lei em referência, disposições que tratem de
rios de preservação permanente.

Nesse contexto, o legislador estadual, ao aprovar a Lei nº 15.082, de 27 de abril de
2004,  listou,  expressamente,  nos  termos  de  seu  art.  5º,  os  rios  de  preservação
permanente,  assim  considerados  “os  cursos  de  água  ou  trechos  destes  com
características excepcionais de beleza ou dotados de valor ecológico, histórico ou
turístico, em ambientes silvestres naturais ou pouco alterados” (art. 1º).

Além disso, extraem-se do disposto no art. 3º da referida lei as atividades proibidas
nos  rios  de  preservação  permanente:  I  -  a  modificação  do  leito  e  das  margens,
ressalvada a competência da União sobre os rios de seu domínio; II - o revolvimento
de sedimentos para a lavra de recursos minerais; III - o exercício de atividade que
ameace  extinguir  espécie  da  fauna  aquática  ou  que  possa  colocar  em  risco  o
equilíbrio dos ecossistemas; IV - a utilização de recursos hídricos ou execução de
obras ou serviços com eles relacionados que estejam em desacordo com os objetivos
de preservação expressos no art. 2° desta lei. Excetuou-se da proibição prevista no
inciso I do  caput desse artigo a intervenção de utilidade pública e interesse social
devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente (parágrafo único do art. 3º).

Do ponto de vista jurídico-formal, a ressalva em referência não encontra óbice no
ordenamento jurídico, na medida em que atribui ao órgão ambiental competente a
avaliação técnica da viabilidade de autorização da atividade causadora de impacto
ambiental.

De qualquer modo, sob o ponto de vista ambiental, compete à Comissão de Meio
Ambiente  avaliar,  no  momento  oportuno,  os  impactos  ambientais  decorrentes  da
flexibilização da proibição constante no dispositivo que se pretende alterar  com o
presente projeto.
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Nesse contexto, por serem pertinentes ao caso, invoca-se o princípio da proibição
de  retrocesso,  o  qual,  no  campo ambiental,  adquire  maior  relevância,  em virtude
principalmente de tratar-se de direito difuso, bem como o princípio da proteção e da
preservação ambientais (para as presentes e futuras gerações),  de tal modo que,
segundo o disposto no art. 225 da Constituição da República, todos tenham direito ao
“meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Sobre este ponto,
Paulo  Affonso Leme Machado,  referindo-se ao  princípio  do  acesso equitativo  aos
recursos naturais, contextualizado com as futuras gerações, ensina que “a reserva
dos bens ambientais,  com a sua não utilização atual,  passaria a ser equitativa se
fosse  demonstrado  que  ela  estaria  sendo  feita  para  evitar  o  esgotamento  dos
recursos,  com a  guarda desse bens para  as  gerações futuras”  (Direito  ambiental
brasileiro. 9ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 45).

Por fim, acatando a sugestão dos deputados Luiz Henrique e Lafayette Andrada,
apresentamos a Emenda nº 1, de modo a permitir  o revolvimento para a lavra de
recursos minerais nos rios Grande e Jequitinhonha.

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

do Projeto de Lei nº 5.245/2014 com a Emenda nº 1, a seguir redigida:
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 3º - (…)
Parágrafo único - Excetua-se da proibição prevista nos incisos I e II do caput deste

artigo a intervenção de utilidade pública e interesse social devidamente autorizada
pelo órgão ambiental estadual competente nos rios Grande e Jequitinhonha.'.”.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Leonídio Bouças, relator -  Lafayette de Andrada -

André Quintão.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 248/2011
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 248/2011, acrescenta

dispositivos  à  Lei  n°  14.133,  de  2001,  que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de
Medicamentos.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2 e vem, agora, a
esta comissão para receber parecer para o 2º turno, em cumprimento do disposto no
art. 188 combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Segue,  anexa,  a  redação  do  vencido,  que  é  parte  deste  parecer,  conforme
determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, visa a incluir o inciso VII no

art.  3º  da Lei  nº  14.133,  de 21/12/2001,  que dispõe sobre a Política Estadual  de
Medicamentos.  A alteração proposta estabelece como diretriz  a  ser  observada na
implementação da referida política a gratuidade de acesso aos medicamentos que
constem da Relação Estadual de Medicamentos.

Cumpre-nos  informar  que  a  Lei  nº  8.080  de  19/9/1990,  conhecida  como  Lei
Orgânica da Saúde, dispõe em seu art. 6º, I, “d”, e VI, que estão incluídas no campo
de atuação do SUS a execução de ações de assistência farmacêutica e a formulação
da política de medicamentos.

A assistência farmacêutica prestada pelo SUS observa, entre outros princípios, o da
universalidade de acesso e o da igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
nem privilégios de qualquer espécie, nos termos do art.  7º,  I  e IV, da mesma lei.
Dessa  forma,  todos  os  medicamentos  fornecidos  pelo  SUS  são  distribuídos
gratuitamente na rede pública de saúde, devendo o acesso a eles ser universal e
igualitário, nos termos do art. 196 da Constituição da República. Assim, usuários do
SUS devidamente encaminhados podem obter os medicamentos na rede pública de
saúde.

Esclarecemos que a Relação Estadual de Medicamentos - Reme - é uma lista que
contém  os  medicamentos  considerados  prioritários  por  uma  Comissão/Comitê
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Estadual de Farmacologia e Terapêutica com base no perfil de morbi-mortalidade em
cada Estado. Os medicamentos que constam na Reme devem ser disponibilizados
gratuitamente  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  para  as  ações  das  atenções
primária, secundária e terciária de saúde do SUS.

A Comissão de Fiscalização Financeira propôs, no Substitutivo nº 2, que resultou no
vencido em 1º turno, a inclusão do comando do projeto como diretriz no art. 3º da Lei
nº 14.133, de 2001.  Em nosso entendimento, o art.  3º  é, de fato,  o espaço mais
apropriado para acolher a medida proposta no projeto em exame, tendo em vista a
coerência  interna  da  norma  a  ser  alterada,  e  estamos  de  acordo  com  o  texto
aprovado.

Dada a importância do acesso gratuito a medicamentos essenciais, julgamos que
reforçar  em âmbito estadual  essa garantia aos usuários do SUS pode enfatizar  a
necessidade de seu cumprimento  e,  dessa forma,  beneficiá-los.  Somos,  portanto,
favoráveis à alteração da mencionada lei nos termos do projeto em análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 248/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Pompílio Canavez, relator - Doutor Wilson Batista.

PROJETO DE LEI Nº 248/2011
(Redação do Vencido)

Altera a Lei n° 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a Política
Estadual de Medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3° da Lei n° 14.133, de 21 de dezembro de 2001, fica acrescido do

seguinte inciso VII:
“Art. 3° - (…)
VII - gratuidade de acesso aos medicamentos que constem da Relação Estadual de

Medicamentos.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



1193
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.729/2011
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em análise dispõe sobre

a prevenção e o combate às doenças associadas à exposição solar do trabalhador
rural, do pescador e do aquicultor e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, vem a proposição agora a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189 combinado
com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise  tem como objetivo  instituir  medidas  para  prevenção e

controle  de  doenças  associadas  à  exposição  solar  de  trabalhadores  rurais,
pescadores e aquicultores.

A radiação  ultravioleta  é  um  dos  principais  agentes  nocivos  para  pessoas  que
trabalham expondo diversas áreas da pele ao sol. Embora os raios solares sejam
invisíveis,  os seus efeitos são percebidos quando uma exposição prolongada sem
proteção resulta em queimaduras dolorosas, descamação, bolhas, danos oculares e
até lesões cancerosas.

O índice de câncer  de pele no Brasil  é  preocupante: de acordo com o Instituto
Nacional do Câncer - Inca -, esse é o tipo mais incidente no País, correspondendo a
25% de todos os tumores malignos registrados.

Os efeitos deletérios da radiação ultravioleta dependem da duração e da frequência
da exposição, da intensidade dos raios solares baseada na latitude e da reação do
indivíduo  baseada  em  constituição  genética,  cor  e  fototipo  da  pele.  Todos  esses
fatores justificam a implantação de ações que minimizem o efeito da radiação sobre
os trabalhadores que exercem suas atividades laborais expostos ao sol diariamente.

No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que  retirou  do  projeto  original  os  dispositivos  de
natureza administrativa, cuja competência é privativa do Poder Executivo, e estendeu
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o  alcance  das  medidas  implementadas  pela  proposição  a  todas  as  pessoas  que
trabalham  expostas  ao  sol.  Esta  comissão  de  mérito  posicionou-se,  no  1º  turno,
favoravelmente a todas as alterações propostas pela Comissão de Constituição e
Justiça, pois julgou que a prevenção é o campo prioritário de ação na área de saúde
pública, uma vez que evita a instalação de doenças e o consequente sofrimento das
pessoas, além de possibilitar a economia de recursos.

Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do
assunto, mantemos o posicionamento adotado no 1º turno de tramitação da matéria,
a favor da aprovação da proposição em análise.

Conclusão
Em  face  das  razões  expostas,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.729/2011, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Pompílio Canavez.

PROJETO DE LEI Nº 1.729/2011
(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas  de  prevenção  e  combate  às  doenças
associadas à exposição solar no ambiente de trabalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público adotará medidas para promover a prevenção, o tratamento

e o combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho, nos
termos desta lei.

Art. 2º - Na implementação das medidas de que trata esta lei, compete ao poder
público:

I - promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças associadas à
exposição solar no ambiente de trabalho;

II  -  conscientizar  os  trabalhadores  de  que  trata  esta  lei  das  consequências  da
exposição ao sol sem a adoção de medidas adequadas de proteção;

III - incentivar a implementação de medidas que reduzam a exposição ao sol nos
períodos do dia com maior incidência de irradiação;

IV - estabelecer parcerias com empresas e entidades para pesquisa, produção e
fornecimento de meios protetivos;
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V  -  promover  a  capacitação  do  servidor  público  estadual  responsável  pelo
acompanhamento das pessoas alcançadas pelas medidas de que trata esta lei;

VI - estimular a utilização de protetores solares por trabalhadores no ambiente de
trabalho;

VII - dotar a rede de saúde e demais serviços públicos dos meios necessários para
acompanhar a exposição da população a fatores de risco, para realizar a prevenção,
o controle e o tratamento de doenças decorrentes da exposição solar;

VIII - estimular a realização de exames especializados para detecção de câncer e
de outras enfermidades de pele;

IX - informar sobre os cuidados e procedimentos a serem adotados em atividades
expostas ao sol.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.819/2011

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
obrigatoriedade de exposição em todas as unidades de saúde de cartaz informativo
sobre a distribuição gratuita de medicamentos e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, XI, combinado
com o art.189, do Regimento Interno. Conforme determina o § 1º do mesmo art.189,
segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, altera a Lei nº 16.279, de

20/7/2006,  que  dispõe  sobre  os  direitos  dos  usuários  das  ações  e  dos  serviços
públicos de saúde no Estado. A alteração proposta estabelece que as unidades de
saúde públicas ou privadas contratadas ou conveniadas ao Sistema Único de Saúde -
SUS  -  ficam  obrigadas  a  afixarem,  em  local  visível,  cartaz  informativo  sobre  a
distribuição gratuita  de medicamentos com os seguintes  dizeres:  “Informe-se aqui
sobre medicamentos de distribuição gratuita”.

A Lei nº 8.080, de 19/9/1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dispõe em
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seu art. 6º, I, “d”, e VI, que estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução
de ações de assistência farmacêutica e a formulação da política de medicamentos.

A  assistência  farmacêutica  consiste  em  um  conjunto  de  ações  que  visam  à
promoção, à proteção e à recuperação da saúde por meio da garantia do acesso aos
medicamentos  e  do  seu  uso  racional.  Tais  ações  resumem-se  em  promover  a
pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como
sua  seleção,  programação,  aquisição,  distribuição  e  avaliação  de  sua  utilização
quanto à obtenção de resultados.

Apesar  de  o  SUS  distribuir  medicamentos  gratuitamente,  dados  do  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - demonstram que os gastos com saúde
ocupam  o  4º  lugar  entre  as  despesas  familiares  do  brasileiro,  sendo  preteridos
apenas pelos gastos com habitação, alimentação e transporte. E nas camadas mais
pobres  da  população,  90% dos  gastos  com  saúde  são  destinados  à  compra  de
medicamentos.

Cada  ente  federado  -  municípios,  estados  e  União  -  tem  responsabilidades
definidas para a aquisição e distribuição de medicamentos. Assim, é fundamental que
os  profissionais  de  saúde  orientem  corretamente  o  usuário  do  SUS  sobre  qual
procedimento ele deve adotar e a que instância deve recorrer para que consiga obter
gratuitamente o medicamento de que necessita.

Diante  das  razões  expostas  e  pela  ausência  de  fatos  supervenientes  que
justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no 1º
turno de tramitação da matéria e somos por sua aprovação na forma do vencido.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº 1.819/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Pompílio Canavez.

PROJETO DE LEI Nº 1.819/2011
(Redação do Vencido)

Acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 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.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte art.

3º-A:
“Art.  3º-A -  Ficam  as  unidades  de  saúde  públicas  ou  privadas  contratadas  ou

conveniadas ao Sistema Único de Saúde - SUS - obrigadas a afixar, em local visível,
cartaz informativo sobre a distribuição gratuita de medicamentos com os seguintes
dizeres: “Informe-se aqui sobre medicamentos de distribuição gratuita.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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
o  uso  de  máscara,  venda  ou  qualquer  cobertura  que  oculte  a  face  em  eventos
multitudinários e dá outras providências”.

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. 102, XV, combinado com o
art. 189, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.
Fundamentação

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, publicada em 1º/7/2014, obteve dos
chamados  black blocs a revelação de que o grupo prepara grandes ações para o
período da Copa  do  Mundo  de  2014,  em  parceria  com  a  organização criminosa
Primeiro Comando da Capital - PCC.

Segundo  a  reportagem,  diferentemente  dos  jovens  desorganizados  que  os
imitaram, causando depredações em 2013, os líderes dos black blocs são adultos e
treinados em táticas oriundas da Europa e dos Estados Unidos. Eles não têm página
no Facebook e não querem aparecer. São habilidosos e lideram os distúrbios sem
serem identificados. Tanto que dos 20 principais veteranos dos  black blocs, apenas
um foi identificado pelas autoridades policiais, segundo o jornal. A notícia da suposta
parceria entre o PCC e os  black blocs mostra que esse grupo, além de carregar
bandeiras anarquistas e fascistas, é verdadeiramente criminoso.
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Desse modo, é induvidosa a urgência da aprovação da proposição em epígrafe,
que dotará as instituições competentes de instrumentos de combate às pertubações
da ordem pública planejadas.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.474/2013 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Leonardo Moreira, relator.

PROJETO DE LEI Nº 4.474/2013
(Redação do Vencido)

Restringe o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em
eventos multitudinários e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica restringido o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte

a face em eventos multitudinários ou aglomeração de pessoas significativa para fins
de segurança pública.

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.

Art. 2° - 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.

§ 1° - Havendo 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, venda ou cobertura
que oculte a face.

§ 2° - Na hipótese do § 1°, a pessoa com a face oculta deverá, imediatamente,
retirar  a  máscara,  venda ou cobertura  congênere,  apresentar  identificação  civil  e,
sendo o caso, aguardar orientação quanto à forma de proceder no evento.

§ 3° - O agente público mencionado no caput, que esteja em trajes civis, deverá se
identificar para a pessoa abordada.
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Art. 3° - A infração ao disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes sanções:
I - encaminhamento à identificação criminal, observado o disposto em lei federal;
II - multa no valor de 500 a 10.000 Ufemgs (quinhentas a dez mil Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais);
III - monitoramento permanente em outros eventos de natureza análoga.
§  1°  -  O  encaminhamento  à  identificação  criminal  ocorrerá  sempre  que

impossibilitada ou controversa a identificação civil e, ainda, nos casos previstos em lei
federal.

§ 2° - O valor da multa referida no inciso II será mensurado consoante a gravidade
da infração e suas circunstâncias.

§ 3° - A aplicação das sanções previstas nos incisos II e III depende de processo
administrativo.

§ 4° - A sanção prevista no inciso III poderá ser aplicada cautelarmente, mediante
prévia justificação, sem prejuízo do regular processo administrativo.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.948/2014

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre
a divulgação da campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas no Estado”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, V, combinado
com o art. 189, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.
Fundamentação

A  campanha  Coração  Azul  contra  o  tráfico  de  pessoas  é  uma  iniciativa  da
Organização das Nações Unidas - ONU. Segundo a relatora especial da ONU sobre o
tráfico humano, Joy Ngozi Ezeilo, o tráfico de pessoas é a “escravidão dos tempos
modernos”. É de grande importância que o Estado de Minas Gerais se some aos
esforços  mundiais  de  combate  a  essa  mazela.  Logo,  é  com  satisfação  que
comemoramos a aprovação em 1º turno do projeto nesta Casa.
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Com  o  objetivo  de  ampliar  o  alcance  da  divulgação  de  informações  sobre  o
combate  ao  tráfico  de  pessoas em Minas  Gerais,  entendemos que o  telefone  do

Disque Direitos Humanos do Estado também deve ser divulgado,  razão pela qual
propomos a Emenda nº 1, que preconiza alteração nesse sentido.

Não custa reafirmar que o projeto de lei em pauta dá concretude a uma medida da

mais alta relevância para o combate ao tráfico de pessoas, no Brasil  e em Minas
Gerais.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
4.948/2014  na  forma  do  vencido  no  1º  turno,  com  a  Emenda  nº  1,  a  seguir
apresentada.

EMENDA Nº 1
Substitua-se, no parágrafo único do art. 1º do vencido no 1º turno, a expressão “100

ou 180” por “100, 180 e 0800 031 11 19”.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente e relator - Duarte Bechir -Pompílio Canavez.

PROJETO DE LEI Nº 4.948/2014

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a divulgação da campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público providenciará a afixação, nos prédios públicos situados no

Estado de Minas Gerais, em local de fácil visualização, de cartazes de divulgação da

campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas, promovida pela Organização
das Nações Unidas - ONU.

Parágrafo único -  O cartaz a que se refere o  caput deverá conter o símbolo da

campanha  e  os  seguintes  dizeres:  “Campanha  Coração  Azul  contra  o  Tráfico  de
Pessoas - Disque Denúncia: 100 ou 180”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 10/6/2014, as seguintes comunicações:
Do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Marcelo

Ricardo, ocorrido em 6/6/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. João Batista da

Paixão, ocorrido em 6/6/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.891/2014

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 4.891/2014 “torna obrigatória
a identificação de hóspedes em meios de hospedagem localizados no Estado e dá
outras  providências”  e  foi  distribuído  às  Comissões  de Constituição e  Justiça,  de
Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,
combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.891/2014  pretende  obrigar  os  meios  de  hospedagem
localizados no Estado a realizar o registro de hóspedes e o seu controle quantitativo,
de forma eletrônica.

A proposição  foi  objeto  de  ampla  discussão.  Preliminarmente,  a  Comissão  de
Constituição e Justiça concluiu que a matéria já era objeto de legislação federal em
vigor. Aquela comissão consignou que a Lei Federal n° 11.771, de 2008, dispõe sobre
a  Política  Nacional  de  Turismo  e  define  as  atribuições  do  governo  federal  no
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. Os arts. 21 e 23 dessa
lei estabelecem, respectivamente, os conceitos de prestadores de serviços turísticos
e de meios de hospedagem. E para dar concretude ao disposto na referida lei federal,
foi baixada a Portaria do Ministério do Turismo n° 177, de 2011, que possui disciplina
farta sobre o registro de hóspedes e seu controle quantitativo e determina que eles
serão implementados segundo as normas dessa portaria.

Contudo, em melhor análise, insta salientar que a questão referente à repetição, por
lei estadual, de preceito de lei federal já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal,
por  exemplo nos julgamentos das Ações Indiretas de ADI nº 3158 SP e a ADI nº
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2350/MC. No ensejo do julgamento da ADI nº 2350/MC, o relator Ministro Maurício
Corrêa aduz que:  "não haveria obstáculo algum de [...]  ordem constitucional  a tal
repetição, desde que fosse mantido o texto na sua integralidade. Trata-se de prática
usada pelos Estados, visando a dar melhor compreensão aos dispositivos de seu
diploma legal".

Desta  feita,  em  face  da  relevância  da  matéria  para  a  segurança  pública,
entendemos que a proposição deve ser aprovada em formato próximo ao do projeto
original, repetindo, assim, dispositivos da Portaria do Ministério do Turismo n° 177, de
2011. Nesse contexto, apresentamos o Substitutivo nº 1, que cumpre esse objetivo,
retirando,  no entanto,  do texto do projeto original  determinações não previstas  na
legislação federal.

Conclusão
Tendo  em  vista  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

4.891/2014, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, abaixo
redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna  obrigatória  a  identificação  de  hóspedes  em  meios  de  hospedagem

localizados no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os meios de hospedagem localizados no Estado obrigados a realizar

o registro de hóspedes e seu controle quantitativo,  de forma eletrônica,  conforme
estabelecido pela Lei Federal nº 11.771, de 18 de setembro de 2008.

Parágrafo único - Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou
estabelecimentos,  independentemente de  sua forma de constituição,  destinados a
prestar  serviços  de  alojamento  temporário,  ofertados  em  unidades  de  frequência
individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços de hospedagem
necessários  ao  usuário,  mediante  adoção  de  instrumento  contratual,  tácito  ou
expresso, e cobrança de diária.

Art. 2º - O registro de hóspedes de que trata esta lei será realizado em ficha de
identificação  própria,  em  português  e  em  inglês,  observada  a  legislação  federal,
contendo as seguintes informações:
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I - nome completo;
II - e-mail;
III - telefone fixo;
IV - telefone celular;
V - profissão;
VI - nacionalidade;
VII - data de nascimento;
VIII - gênero;
IX - documento de identidade, com número, tipo e órgão expedidor;
X - cadastro de pessoa física - CPF -, no caso de brasileiros;
XI - residência permanente;
XII - cidade;
XIII - estado;
XIV - país;
XV - última procedência, contendo país, estado e cidade;
XVI - próximo destino, contendo país, estado e cidade;
XVII - motivo da viagem;
XVIII - meio de transporte;
XIX - observações;
XX - assinatura do hóspede;
XXI - número de hóspedes;
XXII - número da unidade habitacional - UH;
XXIII - data e hora de entrada do hóspede;
XXIV - data e hora de saída do hóspede.
Art. 3º - O menor de dezoito anos, ainda que portador de CPF próprio, deverá ter

sua ficha subscrita pelo pai, mãe ou outro responsável.
Parágrafo  único  -  O  menor  de  dezoito  anos  desacompanhado  de  pais  ou  de

responsável  deverá  portar  autorização  escrita  de  um  de  seus  responsáveis,
autenticada em cartório, ou da autoridade judiciária competente.

Art.  4°-  Os meios de hospedagem a que se refere o art. 1° manterão, em local
visível,  cartaz  comunicando  a  obrigatoriedade  do  preenchimento  da  ficha  de
identificação dos hóspedes e o número desta lei.
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Art.  5°  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  infratores  às
penalidades previstas na Lei Federal nº 11.771, de 2008.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Sargento Rodrigues, relator.

PROJETO DE LEI Nº 4.891/2014
(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  afixação  de  cartazes  nos  estabelecimentos  de  hospedagem
localizados no Estado com a informação da obrigatoriedade de registro de hóspedes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  de  hospedagem  localizados  no  Estado

obrigados a afixar  cartazes em local  de fácil  visualização,  contendo a informação
sobre a exigência do preenchimento da ficha de identificação de hóspedes, na forma
do disposto na Lei Federal n° 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Art.  2º - O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará o infrator às sanções
previstas na lei referida no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.112/2011

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 2.112/2011, de autoria do deputado Cássio Soares, que institui o

Dia do DeMolay, 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 2.112/2011
Institui o Dia do DeMolay.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do DeMolay, a ser comemorado anualmente no dia 18

de março.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.905/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.905/2012, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Instituto Mineiro de Agropecuária 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 Nº 2.905/2012
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - o

imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária  -  IMA -  imóvel  com  área  de  780m²  (setecentos  e  oitenta  metros
quadrados), conforme descrição 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,  Bairro  Jardim  Morada  do  Sol,  no
Município de Montes Claros, registrado sob n° 22.422, a fls. 228 do Livro 2-2-AQ, no
Cartório de Ofício do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  ser  doado a  que se  refere  o  caput destina-se  à
construção de sede própria da Coordenadoria Regional do IMA.

Art.  2° -  O imóvel a ser doado 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° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o IMA não houver procedido ao registro do imóvel.
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Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº ..., de ... de ... de 2014)

Memorial descritivo da área de 780,00m2 (setecentos e oitenta metros quadrados)
a ser desmembrada do imóvel de propriedade do Estado.

Um terreno situado na Rua 22, com área de 780,00m2 (setecentos e oitenta metros
quadrados), medindo 15,18m (quinze vírgula dezoito metros) de frente para a Rua 22
(partindo do ponto com as coordenadas S 16° 44’ 26,1’’ WO 43° 53’ 02,6” até o ponto
S 16° 44’ 25,7’’ WO 43° 53’ 02,3”);  por 15,18m (quinze vírgula dezoito metros) de
fundos na Rua 23 (partindo do ponto com as coordenadas S 16° 44’ 24,7” WO 43° 53’
03,8” até o ponto S 16° 44’ 25,1” WO 43° 53’ 04,0”); de um lado, 51,40m (cinquenta e
um vírgula quarenta metros), confrontando com área institucional (praça); do outro
lado,  51,40m  (cinquenta  e  um  vírgula  quarenta  metros),  confrontando  com
propriedade da Secretaria de Estado de Educação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.914/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.914/2012, de autoria da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Governador do Estado de Minas
Gerais  referentes  ao  exercício  de  2010,  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 Nº 2.914/2012
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2010.
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 2010.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.478/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.478/2012, de autoria da deputada Liza Prado, que declara de
utilidade pública a Associação Solidária Isabel Maria Werneck, 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 § 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° 3.478/2012
Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Solidária  Isabel  Maria  Werneck,  com

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

Werneck, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 59/2013
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 59/2013, de autoria  do governador do
Estado, altera o § 1° do art. 128 da Constituição do Estado.

Aprovada nos turnos regimentais, na forma original, vem agora a proposta a esta
comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 59/2013
Dá nova redação ao § 1° do art. 128 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1°  -  O  §  1° do  art.  128 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a

seguinte redação:
“Art. 128 - (...)
§ 1° - A Advocacia-Geral do Estado será chefiada pelo Advogado-Geral do Estado,

nomeado pelo Governador entre Procuradores do Estado, integrantes da carreira da
Advocacia Pública do Estado, estáveis e maiores de trinta e cinco anos.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.996/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.996/2013, de autoria do Deputado  Leonardo Moreira,  que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarará 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,
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° 3.996/2013
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 112m² (cento e doze metros quadrados), situado naquele município e
registrado sob o nº 296, a fls 90v. do Livro nº 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis
de Guarará.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput destina-se à construção da sede do
Conselho Tutelar de Guarará.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.179/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.179/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  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° 4.179/2013
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani 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 Guarani imóvel

com área de 10.074,00m² (dez mil e setenta e quatro metros quadrados), situado na
região denominada Passa Cinco, no Município de Guarani, registrado sob o n° 2.305,
a fls. 7 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput destina-se a  sediar  centro
comunitário municipal, para a realização de atividades no âmbito da política social.

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

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Guarani não houver procedido ao registro do
imóvel.
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Art.  4°  -  O  Município  de  Guarani  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.288/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 4.288/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do governador do Estado referentes
ao exercício de 2011, 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° 4.288/2013
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2011.
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 2011.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.418/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.418/2013,  de  autoria  do  deputado  Leonídio  Bouças, que
declara de utilidade pública a Associação de Profissionais Aposentados de Santana
da Vargem - Apasv -, com sede no Município de Santana da Vargem, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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° 4.418/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Profissionais Aposentados de Santana

da Vargem - Apasv -, 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  Associação  de  Profissionais

Aposentados de Santana da Vargem - Apasv -, com sede no Município de Santana da
Vargem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.465/2013
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.465/2013,  de  autoria  do  deputado  Duarte  Bechir, que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  Três
Cruzes, com sede no Município de Monte Sião, 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.

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

PROJETO DE LEI N° 4.465/2013
Declara de utilidade pública a Associação  dos Moradores das Comunidades Três

Cruzes,  Vaz,  Guiné,  Figueira  e  Carapiá  -  Associação  Nova  União,  com  sede  no
Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  das
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Comunidades Três Cruzes, Vaz, Guiné, Figueira e Carapiá - Associação Nova União,
com sede no Município de Monte Sião.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.475/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.475/2013, de autoria do deputado Dilzon Melo, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Gonçalo  do  Sapucaí  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,
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° 4.475/2013
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, naquele 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 a que se refere o  caput destina-se à implantação de
conjunto habitacional para pessoas de baixa renda.

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 artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.525/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.525/2013, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Cáritas Arquidiocesana de Diamantina, com sede no
Município de Diamantina, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.525/2013
Declara de utilidade pública a entidade Cáritas Arquidiocesana de Diamantina, com

sede no Município de Diamantina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Cáritas Arquidiocesana de

Diamantina, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.610/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.610/2013, de autoria do deputado Arlen Santiago, que declara
de utilidade pública a Loja Maçônica Antônio Lafetá Rebello n° 270, com sede no
Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.610/2013
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Antônio Lafetá Rebello N° 270, com

sede no Município de Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Antônio Lafetá Rebello

n° 270, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.815/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.815/2013,  de  autoria  do  deputado  Glaycon  Franco,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Os  Padres  do  Trabalho,  com  sede  no
Município de Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.815/2013
Declara de utilidade pública a Associação Os Padres do Trabalho, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Os Padres do Trabalho,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
59/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 59/2014, de autoria do presidente do Tribunal de
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Justiça, que altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2°
turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno e 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 COMPLEMENTAR Nº 59/2014
Altera  a  Lei  Complementar  n°  59,  de  18  de  janeiro  de  2001,  que  contém  a

organização  e  a  divisão  judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - (...)
§  1°  -  A prestação jurisdicional  no  Estado,  em segunda instância,  compete  aos

Desembargadores  e  Juízes  convocados  do  Tribunal  de  Justiça  e  aos  Juízes  do
Tribunal de Justiça Militar.”.

Art. 2° - O parágrafo único do art. 4° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá transferir a realização de atos judiciais da sede

para os distritos.”.
Art. 3° - O caput e os §§ 2° e 4° do art. 6° da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6° - Entregue a documentação a que se refere o art. 5°, o Corregedor-Geral de

Justiça fará inspeção local e apresentará relatório circunstanciado, dirigido ao órgão
competente  do  Tribunal  de  Justiça,  opinando sobre  a  criação ou  a  instalação  da
comarca.

(...)
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§ 2° - Determinada a instalação, o Presidente do Tribunal de Justiça designará data
para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por Desembargador
especialmente designado.

(...)
§  4°  -  Instalada  a  comarca  e  especificados  seus  distritos  judiciários,  ficarão

automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro.”.
Art. 4° - O inciso I do caput do art. 8° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8° - (…)
I  -  de  entrância  especial  as  que  têm  três  ou  mais  varas  instaladas,  nelas

compreendidas as dos Juizados Especiais, e população igual ou superior a cem mil
habitantes;”.

Art. 5° - O § 3° do art. 8°-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 8°-A - (...)
§  3°  -  Atuarão  nas  Centrais  de  Conciliação  conciliadores  não  remunerados

escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, facultada a
escolha entre estagiários dos cursos de direito, de psicologia, de serviço social e de
relações públicas.”.

Art. 6° - Os §§ 1°, 4° e 5° do art. 9° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° - (...)
§ 1° - Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e as suas

decisões  serão  fundamentadas,  sob  pena  de  nulidade,  sem  prejuízo  de,  em
determinados atos, a presença ser limitada aos advogados e Defensores Públicos e
às partes, ou somente àqueles, nas hipóteses legais em que o interesse público o
exigir.

(…)
§ 4° -  O órgão competente do Tribunal  de Justiça determinará a instalação dos

órgãos  jurisdicionais  de  primeiro  e  segundo  graus  instituídos  por  lei  no  Estado,
incluídos os dos Juizados Especiais.
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§ 5° - Fica assegurada sustentação oral aos advogados, aos Defensores Públicos
e, quando for o caso, aos Procuradores de Justiça, nas sessões de julgamento, nos
termos do regimento interno.”.

Art. 7° - Ficam acrescentados ao art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes  §§  6°  a  9º,  renumerando-se  os  demais,  e  os  seguintes  §§  17  e  18,
passando os §§ 3° e 5° a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)
§ 3° - É obrigatória a instalação de vara de execução penal nas comarcas onde

houver penitenciária.
(...)
§ 5° - O Poder Judiciário do Estado contará com duzentos e dez cargos de Juiz de

Direito Substituto, cuja lotação caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça.
§ 6° - Os Juízes de Direito Substitutos, até o limite de 1/3 (um terço) dos cargos,

terão lotação nas comarcas-sede das regiões administrativas, que serão delimitadas
por  ato  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça,  cabendo-lhes  substituir  os
titulares das comarcas integrantes da região administrativa, quando em férias, licença
ou afastamentos, com competência plena.

§ 7° - Os cargos vagos postos em concurso público para ingresso na magistratura
serão  providos  por  escolha  dos  Juízes  de  Direito  Substitutos,  na  ordem  de
classificação no certame que lograram êxito.

§ 8° - Enquanto durar a substituição, os Juízes de Direito Substitutos farão jus ao
recebimento de subsídio correspondente à mudança de entrância.

§ 9° - Existindo interesse da administração, os cargos de Juiz de Direito Substituto
que vagarem na região administrativa poderão ser aproveitados para remoção dos
Juízes de Direito Substitutos.

(...)
§ 17 - Poderá o Presidente do Tribunal de Justiça, após ouvir o órgão competente

do TJMG, designar grupo de, no mínimo, três Juízes em cooperação para atuar em
vara ou comarca, quando ficar constatado que o Juiz titular está sob ameaça, para
atuação conjunta, em prazo não inferior a noventa dias.

§ 18 - O Tribunal de Justiça, na forma definida em seu regimento interno, poderá
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criar Postos de Atendimento Judiciário - PAJs - nas comarcas com população acima
de trezentos mil  habitantes com estrutura de pronto atendimento ao cidadão e ao
advogado, para distribuição de feitos, protocolo de petições, central de certidões e
serviço de atendimento ao cidadão.”.

Art. 8° - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 14-
A:

“Art. 14-A - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar até quatro Juízes
de  Direito  para  servirem  como  auxiliares  da  Presidência  e  um  para  cada  Vice-
Presidência, os quais ficarão afastados de suas funções, sem prejuízo da antiguidade
e do direito à promoção.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal poderá convocar Juízes Auxiliares acima
do limite previsto no  caput,  desde que se justifique a medida, após autorização do
órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional pertinente.”.

Art. 9° - O inciso II do caput do art. 16 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - (…)
II - o Órgão Especial do Tribunal de Justiça;”.
Art.  10 -  O Capítulo V do Título I  do Livro II  passa a denominar-se: “Do Órgão

Especial do Tribunal de Justiça”.
Art. 11 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  18 -  O Órgão Especial do Tribunal  de Justiça é composto de vinte e cinco

Desembargadores,  respeitada  a  representação  de  advogados  e  membros  do
Ministério Público prevista no art. 94 da Constituição da República, para o exercício
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal
Pleno, provendo-se treze das vagas por antiguidade e doze por eleição pelo Tribunal
Pleno.

§ 1° - O Desembargador que tiver exercido por quatro anos a função de membro da
metade eleita  do Órgão Especial  não figurará mais  entre os elegíveis até que se
esgotem todos os nomes.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao membro do Tribunal na qualidade de
convocado por período igual ou inferior a seis meses.".
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Art. 12 - O art. 23 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  23  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  tem  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem exercidas em sua secretaria, nos
órgãos de jurisdição de primeiro grau, nos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro
grau e nos serviços de notas e de registro do Estado, observado o disposto nesta lei
complementar e, no que couber, no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Parágrafo  único  -  A Corregedoria-Geral  de  Justiça  terá  funções  fiscalizadora  e
disciplinar sobre os órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça.”.

Art. 13 - O art. 26 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  26  -  Os  Juízes  Auxiliares  da  Corregedoria  exercerão,  por  delegação,  as
atribuições do Corregedor-Geral de Justiça relativamente aos Juízes de Direito, aos
servidores do Poder Judiciário e aos notários e registradores e seus prepostos.

§  1°  -  O Corregedor-Geral  de  Justiça  poderá  indicar  até  dez Juízes  de  Direito
titulares  de  varas,  de  unidades  jurisdicionais  ou  Auxiliares  da  Comarca  de  Belo
Horizonte para exercerem a função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, os quais serão
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§  2°  -  A  designação  será  feita  para  período  correspondente  ao  mandato  do
Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida a recondução, ficando o
Juiz Auxiliar da Corregedoria afastado das funções jurisdicionais.

§ 3° - A vara ou o cargo da unidade jurisdicional de que o Juiz designado for titular
ou o cargo de Juiz de Direito Auxiliar por ele ocupado permanecerão vagos durante o
período de seu exercício na função de Juiz Auxiliar da Corregedoria.

§ 4° - Cessado o exercício da função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, o Juiz de
Direito  reassumirá,  imediatamente,  o  exercício  na  vara  ou  no  cargo  da  unidade
jurisdicional  de  que  é  titular,  e  o  Juiz  de  Direito  Auxiliar  retornará  à  sua  função
anterior.”.

Art. 14 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 46-
A:

“Art. 46-A - Nos casos de afastamento de Desembargador, a qualquer título, da sua
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atividade jurisdicional por período superior a trinta dias, o Presidente do Tribunal de
Justiça convocará Juiz de Direito de entrância especial, que receberá os processos
do substituído e os distribuídos durante o tempo de substituição.

§ 1° - A convocação será feita dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista
de antiguidade na entrância especial,  após escolha por maioria absoluta do órgão
competente do Tribunal de Justiça, em votação aberta e fundamentada, observados
os critérios e as vedações previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nas
resoluções do Conselho Nacional de Justiça e no Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.

§  2°  -  Aos  Juízes  convocados  serão  destinados  o  gabinete  e  a  assessoria  do
Desembargador substituído, podendo o Presidente do Tribunal proceder à nomeação
de  servidores,  após  indicação  do  Desembargador  substituto,  caso  inexista  no
gabinete a assessoria respectiva.

§ 3° - Encerrado o período de convocação, os autos dos processos em poder do
Juiz  de  Direito  convocado  serão  encaminhados  ao  Desembargador  substituído,
ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos
em pauta de julgamento.

§ 4° - Os Juízes de primeiro grau convocados para exercer função de substituição
ou auxílio  nos tribunais receberão, para o exercício dessa função,  a diferença de
subsídio para o cargo de Desembargador.

§ 5° - Quando ocorrer o afastamento de que trata o caput, o Presidente do Tribunal
submeterá ao órgão competente a indicação e a escolha do convocado na primeira
sessão subsequente à publicação do ato.”.

Art. 15 - O inciso III do art. 52 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 52 - (...)
III - Juizados Especiais.”.
Art. 16 - O art. 53 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 53 - A investidura inicial ocorrerá com a posse e o exercício nas funções do

cargo  de  Juiz  de  Direito  Substituto,  decorrente  de  nomeação  pelo  Presidente  do
Tribunal de Justiça.”.
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Art. 17 - O art. 54 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 54 - O Juiz de Direito Substituto exercerá as funções que lhe forem atribuídas
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, observada a conveniência e a oportunidade
de sua lotação em prol do interesse público.”.

Art. 18 - A alínea “a” do inciso I e os incisos IX, XIV, XV, XVII, XXII, XXV, XXIX, XXX,
XXXI e XXXIX do art. 55 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com
a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso XLII:

“Art. 55 - (...)
I - (...)
a) crime ou contravenção, dentro de sua atribuição;
(...)
IX - conceder fiança, nos termos da lei;
(...)
XIV - dar a Juiz de Paz, a servidor do Poder Judiciário e a delegatário de serviço de

notas e de registro instruções necessárias ao bom desempenho de seus deveres;
XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo Horizonte, à fiscalização

dos  registros,  físicos  ou  virtuais,  referentes  ao  serviço  judiciário  da  comarca,
conferindo-os, anotar irregularidade encontrada e cominar pena, na forma da lei;

(...)
XVII  -  comunicar  ao  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  as  suspeições

declaradas, dispensada a indicação da razão quando se tratar de motivo íntimo;
(...)
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento, na forma da lei;
(…)
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da menor de

dezesseis anos e do menor de dezoito anos, na forma da lei;
(...)
XXIX - conceder os benefícios da gratuidade para acesso ao Judiciário, nos termos

da lei;
XXX  -  exercer  atribuições  de  Juiz  Diretor  de  Foro,  de  Vara  da  Infância  e  da
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Juventude, de Vara de Idoso, de Vara da Mulher e outras que venham a ser criadas e
instaladas ou, ainda, as que forem determinadas pelo Presidente do Tribunal;

XXXI  -  dirigir  o  Foro  e  administrar  os  edifícios  forenses,  podendo  delegar  a
atribuição pertinente à atividade predial a servidor efetivo;

(...)
XXXIX - verificar, quinzenalmente, a saída de processos, apondo visto nos atos de

registros de carga e descarga, físicos ou virtuais, e tomar providências para que os
autos retornem, quando ultrapassados os prazos legais;

(...)
XLII  -  assinar pessoalmente as correspondências, as informações ou a consulta

administrativa  endereçada  à  autoridade  judiciária  de  igual  ou  superior  nível,  bem
como às demais autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo.”.

Art.  19  -  Fica acrescentado ao art.  57 da Lei  Complementar  n°  59,  de 2001,  o
seguinte inciso III:

“Art. 57 - (...)
III - processar e julgar as ações relativas a usucapião.”.
Art. 20 - O caput do art. 59 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda Pública e Autarquias processar e

julgar causas cíveis em que intervenham, como autor, réu, assistente ou opoente, o
Estado,  os  municípios,  suas  autarquias,  as  empresas públicas,  as  sociedades de
economia mista e as fundações públicas, ressalvada a competência dos Juizados
Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, e, onde não houver vara da Justiça Federal,
as  decorrentes  do  §  3°  do  art.  109  da  Constituição  da  República,  respeitada  a
competência de foro estabelecida na lei processual.”.

Art. 21 - O caput e seu inciso X e o parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar
n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  61  -  Compete  ao  Juiz  de  Vara  de  Execuções  Penais  e  Corregedor  de
Presídios:

(...)
X  -  proceder  à  correição  permanente  da  polícia  judiciária  e  dos  presídios  da
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comarca e propor ao Corregedor-Geral de Justiça medidas que visem à melhoria do
serviço ou da execução da pena.

Parágrafo único -  Nas comarcas com mais de uma vara onde não houver vara
especializada  de  execuções  penais  nem  corregedoria  de  presídios,  cabe  ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz-Corregedor de Presídios,
permitida a recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 22 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  exercer  as
atribuições definidas na legislação especial sobre criança e adolescente, bem como
as  de  fiscalização,  orientação  e  apuração  de  irregularidades  de  instituições,
organizações  governamentais  e  não  governamentais,  abrigos,  instituições  de
atendimento  e  entidades  congêneres  que  lidem  com  crianças  e  adolescentes,
garantindo-lhes medidas de proteção.

Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  competência
específica para infância e juventude, cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente,  o  Juiz  de  Direito  competente  para  tais  atribuições,  permitida  a
recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 23 - O art. 62-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62-A -  A  Vara  Agrária  de  Minas  Gerais  tem  sede  em  Belo  Horizonte  e
competência em todo o Estado para processar e julgar, com exclusividade, as ações
que tratem de questões agrárias envolvendo conflitos fundiários coletivos por posse
de terras rurais.

Parágrafo  único  -  Sempre  que  considerar  necessário  à  eficiente  prestação
jurisdicional, o Juiz de Direito far-se-á presente no local ou região do litígio.”.

Art. 24 - O parágrafo único do art. 62-C da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62-C - (...)
Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  a  competência

específica a que se refere o  caput,  cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
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bienalmente,  o  Juiz  de  Direito  competente  para  tais  atribuições,  permitida  a
recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 25 - O caput e o § 1° do art. 64 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 64 - A direção do Foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida, na
Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz Auxiliar da
Corregedoria por ele designado e, nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou,
havendo  mais  de  um  Juiz,  pelo  que  for  designado  bienalmente  pelo  Corregedor-
Geral, permitida a recondução.

§ 1° - Nas comarcas do interior com duas ou mais varas, se existir interesse público
que recomende a dispensa do Diretor do Foro antes de se completar o biênio de sua
designação, o Corregedor-Geral de Justiça o dispensará e comunicará imediatamente
a decisão ao órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 26 - Os incisos I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X e XIV do caput e os §§ 2° e 3° do art.
65 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 65 - (...)
I - exercer, em sua secretaria de juízo, nos serviços auxiliares do Judiciário e nos

serviços  notariais  e  de  registro  de  sua  comarca,  as  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares;

(...)
III  -  determinar ou requisitar  providências necessárias ao bom funcionamento do

serviço  judiciário,  inclusive,  em caráter  excepcional,  sugerir  forma e unidade para
recebimento de cooperação;

IV -  indicar  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  os  servidores  aptos  a  serem
nomeados para os cargos de provimento em comissão, ressalvado o de Comissário
de Menores Coordenador,  cuja indicação será feita  pelo Juiz competente para as
questões definidas na legislação especial;

(...)
VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua autoridade e aos titulares

e prepostos não optantes dos serviços notariais e de registro da comarca, na forma
da lei;
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VII - dar exercício a servidor do foro judicial, a delegatário dos serviços notariais e
de registro e dar posse e exercício ao Juiz de Paz;

VIII - remeter, até o dia vinte de cada mês, à Secretaria do Tribunal de Justiça, com
seu visto, o registro de frequência dos servidores do foro;

IX - encaminhar as escalas de férias dos servidores do foro judicial à Secretaria do
Tribunal de Justiça até o último dia útil do mês de outubro;

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do foro judicial e do Serviço
de Notas e de Registros, instaurando regular processo administrativo, comunicando e
requisitando o apoio da Secretaria do Tribunal de Justiça;

(...)
XIV - fazer, anualmente, em formulário próprio disponibilizado pela Secretaria do

Tribunal  de  Justiça,  o  inventário  dos  bens  móveis  pertencentes  ao  Estado  que
existam na comarca, devolvendo-o devidamente preenchido;

(...)
§ 2° - Na Comarca de Belo Horizonte, o Corregedor-Geral de Justiça e Diretor do

Foro  poderá  delegar  a  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria  o  exercício  das  atribuições
previstas nos incisos II, III, V e VIII do caput.

§ 3° - O Diretor do Foro realizará, anualmente e  in loco, a correição nos serviços
sob suas ordens e nos de Notas e de Registros Públicos.

§ 4° - O Juiz designado para o exercício da direção do Foro tem a atribuição de
responder às consultas formuladas pelos servidores lotados nos serviços auxiliares,
pelos demais Juízes e operadores do direito em referência à administração local da
estrutura  judicial,  observados  os  provimentos  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça  e
outras normas editadas ou ratificadas pelo Tribunal de Justiça.”.

Art. 27 - Os incisos IV e V do § 1° e o § 2° do art. 68 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3°:

“Art. 68 - (…)
§ 1° - (...)
IV - por Juiz de Direito com exercício na comarca;
V -  por  Juiz  de  Direito  de comarca substituta,  observada a ordem prevista  nos

incisos I a IV.
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§ 2° - Para efeito de substituição por Juiz de Direito de outra vara, em regra, será
observada  a  ordem  mencionada  no  §  2°  do  art.  10  desta  lei  complementar,
substituindo-se  o  Juiz  da  vara  de  numeração mais  alta  pelo  da  menor,  inclusive
quando o Juiz Substituto for lotado em outra comarca.

§ 3° - Ato do Presidente do Tribunal de Justiça definirá quem substituirá e sob que
condições.”.

Art. 28 - O art. 70 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito ou impedido, no mesmo despacho
determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal, observando o disposto nos
arts. 66 a 69, permanecendo o feito vinculado à vara originária.”.

Art. 29 - O § 3° do art. 76 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 76 - (...)
§ 3° - O Presidente do Tribunal do Júri fará anualmente a revisão da lista de jurados

na  forma  prevista  na  legislação  nacional  pertinente  e  dará  ciência  da  revisão  à
Corregedoria-Geral  de  Justiça  no  prazo  de trinta  dias  contados  da conclusão  do
processo, para o devido registro.”.

Art. 30 - A Subseção II da Seção II do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar  n°  59,  de  2001,  passa  a  denominar-se:  “Da  Competência  e  da
Atribuição”.

Art. 31 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a denominar-se: “Dos Juizados Especiais”.

Art. 32 - O inciso I do art. 82 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 82 - (...)
I - a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais;”.
Art. 33 - A Subseção II da Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passa a denominar-se: “Da Supervisão do Sistema
dos Juizados Especiais”.

Art. 34 - O art. 83 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 83 - As atividades do Sistema dos Juizados Especiais serão supervisionadas
por órgão colegiado específico do Tribunal de Justiça, com composição e atribuições
previstas no regimento interno deste.”.

Art. 35 - O art. 84 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos Juizados
Especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos
por  uma ou  mais  Turmas  Recursais,  mediante  proposta  e  aprovação dos  órgãos
competentes do Tribunal de Justiça.

§ 1° - Cada Turma Recursal será composta por, no mínimo, três Juízes de Direito,
escolhidos  entre  os  que  atuam  nas  comarcas  integrantes  do  respectivo  grupo
jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao Sistema dos Juizados Especiais.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão designados para um período de dois
anos,  vedada  a  recondução,  salvo  quando  não  houver  outro  Juiz  na  sede  do
respectivo grupo jurisdicional.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para integrar Turma Recursal a recusa à
indicação e à primeira recondução.

§  4°  -  Mediante  proposta e  aprovação dos  órgãos competentes  do Tribunal  de
Justiça, poderá o Juiz de Direito ser designado para atuar, de forma exclusiva, em
Turma Recursal, desde que o Presidente do Tribunal de Justiça previamente designe
Juiz  Auxiliar  ou  Substituto  para  responder  por  suas  atribuições  enquanto  durar  o
afastamento.

§ 5° - Quando não houver designação para atuar de forma exclusiva, o número de
processos  julgados  pelo  Juiz  de  Direito  como  relator  de  Turma  Recursal  será
compensado na distribuição de processos da sua vara de origem.

§ 6° - O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar Turmas
Recursais, definindo, no ato da criação, sua sede e competência territorial.

§  7°  -  A designação  dos  Juízes  de  Turma  Recursal  será  precedida  de  edital,
obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento.

§  8°  -  Não  havendo  candidatos  inscritos,  a  designação  dos  Juízes  de  Turma
Recursal prescindirá da exigência prevista no § 7°.
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§ 9° - Os processos em que o Juiz atuar como relator serão contados no seu mapa
de produtividade.

§ 10 - A cada grupo jurisdicional corresponderá uma Secretaria, na forma de ato
normativo expedido pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 36 - O caput do art. 84-A, o art. 84-B, o § 12 do art. 84-C e o § 2° do art. 84-D
da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos, embargos de
declaração de seus acórdãos e mandados de segurança contra atos de Juízes de
Direito do Sistema dos Juizados Especiais e contra seus próprios atos, bem como o
habeas corpus impetrado contra atos de Juízes de Direito do Sistema, além de outros
previstos em lei.

(...)
Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão realizados na

respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal da comarca-sede, conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

(...)
Art. 84-C - (...)
§ 12 - A critério do Tribunal de Justiça, um dos Juízes de Direito do Sistema dos

Juizados  Especiais  poderá,  temporariamente,  ser  dispensado  de  suas  atividades
jurisdicionais,  a  fim  de  auxiliar  o  Juiz-Coordenador,  na  hipótese  de  excesso  de
trabalho a cargo deste.

Art. 84-D - (...)
§ 2° - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, o Tribunal de Justiça

poderá determinar a movimentação do Juiz de Direito de uma para outra unidade
jurisdicional da mesma comarca.”.

Art. 37 - O art. 84-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  84-E  -  Atuarão  nos  Juizados  Especiais,  como  auxiliares  da  Justiça,
conciliadores, sem vínculo estatutário ou empregatício, escolhidos entre pessoas de
reconhecida capacidade e reputação ilibada.

Parágrafo único -  As atividades do conciliador  são consideradas serviço público
honorário de relevante valor.”.
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Art.  38 - Os arts.  84-F e 84-G da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  84-F  -  Os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  têm  competência  para  o
processamento,  a  conciliação,  o  julgamento  e  a  execução  por  título  judicial  ou
extrajudicial  das  causas  cíveis  de  menor  complexidade e  de  infrações  penais  de
menor potencial ofensivo definidas na legislação federal pertinente.

Art. 84-G - Na comarca onde não existir ou onde não tiver sido instalada unidade
jurisdicional de Juizado Especial,  os feitos da competência dos Juizados Especiais
tramitarão perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e a respectiva secretaria,
observado o procedimento especial estabelecido na legislação nacional pertinente.”.

Art. 39 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 84-
H:

“Art.  84-H  -  Os  Juizados  Especiais  da  Fazenda  Pública  são  competentes  para
processar,  conciliar,  julgar  e executar causas cíveis de interesse do Estado e dos
municípios, e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o
valor de sessenta salários mínimos, nos termos da legislação nacional pertinente.”.

Art. 40 - Os arts. 85 e 85-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  85  -  Os  Juizados  Especiais  poderão  funcionar  descentralizadamente,  em
unidades  instaladas  em  municípios  ou  distritos  que compõem  as  comarcas,  bem
como  nos  bairros  do  município-sede,  até  mesmo  de  forma  itinerante,  conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais turnos, conforme
horário fixado pelo órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 41 - O Título IV do Livro II da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
como Livro II-A.

Art. 42 - Os arts. 86-A, 86-C e 86-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86-A - Após diplomado, o eleito tomará posse e entrará em exercício perante o
Diretor do Foro.

(...)
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Art. 86-C - O Juiz de Paz terá competência para celebrar casamento, verificar, de
ofício  ou  em face de impugnação apresentada,  o  processo de habilitação para o
casamento e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional.

(…)
Art. 86-E - A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou de suplente eleitos será feita por

meio de comunicação à Justiça Eleitoral e à Corregedoria-Geral de Justiça, ao passo
que aquele nomeado ad hoc comunicará a renúncia ao Diretor do Foro.”.

Art. 43 - Os §§ 1° e 2° do art. 86-D da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 3°
a 5°:

“Art. 86-D - (...)
§ 1° - Não havendo suplente para a substituição a que se refere o caput, o Diretor

do Foro, mediante portaria, designará Juiz de Paz  ad hoc,  preferencialmente entre
aqueles suplentes de outras serventias da comarca e que não estejam em exercício
efetivo do cargo.

§ 2° -  No caso da inexistência de suplentes aptos para nomeação  ad hoc,  será
designado cidadão que preencha os seguintes requisitos:

I - possuir nacionalidade brasileira;
II - ser maior de vinte e um anos;
III - ser eleitor e ter domicílio eleitoral no município onde deverá atuar;
IV - ter residência no município onde deverá atuar;
V - estar quite com as obrigações eleitorais;
VI - estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
VII - não possuir antecedentes criminais;
VIII - ostentar boa reputação e notória conduta ilibada;
IX - não cumular outro cargo, emprego ou função públicos, ressalvados os casos

previstos no art. 37, inciso XVI, da Constituição da República;
X - ter escolaridade equivalente ou superior ao nível médio;
XI  -  não  ser  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por

afinidade, até o terceiro grau inclusive, de magistrado ou qualquer servidor investido
em cargo de direção ou de assessoramento no âmbito da comarca na qual exercerá a
função.
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§ 3° - A nomeação de Juiz de Paz ad hoc terá validade por até um ano, permitidas
prorrogações,  mediante portaria  do Diretor  do Foro,  que remeterá cópia do ato à
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 4° - O Juiz de Paz ad hoc nomeado, antes da posse, declarará por escrito não ter
relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada de nepotismo.

§  5°  -  Em  caso  de  distritos  ou  subdistritos  criados  ou  desmembrados  após  a
realização das eleições municipais, aplica-se o disposto neste artigo.”.

Art. 44 - O caput e o § 2° do art. 103 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  103  -  A lista  de  antiguidade  será  revista,  anualmente,  pela  Secretaria  do
Tribunal de Justiça, na primeira quinzena do mês de janeiro.

(...)
§ 2° - A lista de antiguidade será publicada no Diário do Judiciário pela Secretaria

do Tribunal de Justiça.”.
Art. 45 - O parágrafo único do art. 107 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 107 - (...)
Parágrafo único -  Aquele que tiver,  em órgão fracionário do Tribunal de Justiça,

cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau inclusive, dele não poderá participar, de modo efetivo ou por substituição.”.

Art. 46 - Os §§ 1º a 5º do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido dos seguintes
incisos IX a XIII:

“Art. 114 - (...)
(...)
IX -  auxílio-aperfeiçoamento profissional,  mediante reembolso, para aquisição de

livros jurídicos, digitais e material de informática, no valor anual de até metade do
subsídio mensal, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;

X - gratificação mensal pelo exercício de direção do Foro, independentemente da
quantidade de varas instaladas, quando o Juiz de Direito não for afastado da função
jurisdicional, na forma da lei;
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XI - gratificação mensal pelo exercício em Turma Recursal, na forma da lei;
XII - auxílio-saúde, limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;
XIII - auxílio-alimentação, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal

de Justiça.
§ 1º - O pagamento a que se refere o inciso I do caput será processado e efetuado,

conforme o caso, pelas Secretarias do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça
Militar.

§  2º  -  O Juiz  de  Direito  Substituto  que tenha alterada  sua lotação fará  jus  ao
ressarcimento do valor equivalente às despesas de mudança e transporte.

§ 3º - A remoção, a pedido, não dá direito à percepção do pagamento previsto no
inciso II do caput.

§ 4º - O pagamento previsto no inciso III do caput far-se-á com base no disposto no
Regulamento da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes.

§ 5º - A gratificação a que se refere o inciso XI do caput não será devida quando o
Juiz de Direito for designado para atuar de forma exclusiva em Turma Recursal, na
forma do § 4º do art. 84 desta lei complementar.”.

Art. 47 - O § 2° do art. 123 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 123 - (...)
§  2°  -  Na  hipótese  do  §  1°,  terão  preferência  na  indicação  o  Escrivão  e  os

servidores efetivos lotados na comarca do Juiz de Direito indicado para o plantão.”.
Art. 48 - O caput do art. 124 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 124 - Após cada período de cinco anos de efetivo exercício de serviço público,

o magistrado terá direito a férias-prêmio de três meses, admitida a conversão em
espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou quando requerida
para gozo e indeferida por necessidade do serviço, limitada, neste caso, a um período
de trinta dias por ano.”.

Art. 49 - O art. 127 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  127 -  Será  devida  ao  cônjuge sobrevivente  ou  ao  companheiro  por  união
estável, assim declarado por sentença, sobrevivente e aos herdeiros necessários do
magistrado,  em  caso  de  falecimento  deste  na  atividade,  a  indenização
correspondente aos períodos pendentes de férias-prêmio.”.

Art. 50 - O art. 128 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 128 - O magistrado poderá ser licenciado:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - por motivo de licença-maternidade;
IV - por motivo de licença-paternidade;
V - para tratamento de assuntos particulares, sem remuneração;
VI - para curso no exterior;
VII - para representação de classe dos magistrados, exclusiva para o presidente da

entidade associativa.”.
Art. 51 - O caput do art. 133 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 133 - A licença-paternidade será concedida pelo prazo de cinco dias úteis, a

licença-maternidade, pelo prazo de cento e oitenta dias, e a decorrente de adoção ou
da obtenção de guarda, pelo prazo previsto no art. 8° da Lei Complementar n° 121,
de 29 de dezembro de 2011.”.

Art. 52 - O inciso II do caput do art. 134 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 134 - (...)
II - falecimento de cônjuge, companheiro ou companheira em união estável, inscrito

como dependente no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg -, ascendente, descendente, sogro ou sogra, irmão ou irmã.”.

Art. 53 - O inciso I do art. 135 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 135 - (...)
I -  para frequência diária e ininterrupta em congressos, cursos ou seminários de
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aperfeiçoamento, especialização e estudos, pelo prazo necessário à sua conclusão,
até mesmo no exterior, mediante prévia autorização do órgão competente do Tribunal
de Justiça, vedada a recusa imotivada;”.

Art. 54 - O § 2° do art. 140 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 140 - (...)
§ 2° - No caso de extinção da comarca, o magistrado poderá ser aproveitado em

outra de igual categoria que estiver vaga ou que vagar, se o requerer ao Presidente
do Tribunal de Justiça.”.

Art. 55 - O caput e os incisos IV e V do caput do art. 145 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  145  -  Os  deveres  do  magistrado  são  os  previstos  na  Constituição  da
República, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no
Código de Ética da Magistratura e na legislação nacional pertinente, dos quais se
destacam:

(…)
IV  -  tratar  com  urbanidade  as  partes,  os  membros  do  Ministério  Público  e  da

Defensoria Pública, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da
Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se tratar de
providência que reclame e possibilite solução de urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização motivada do órgão competente do
Tribunal de Justiça;”.

Art. 56 - Os arts. 148 a 154, 155 a 159-A, 160 e 162 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados à lei os
seguintes arts. 159-B, 159-C, 160-A a 160-D e 162-A a 162-C:

“Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;



1237
____________________________________________________________________________

VI - demissão.
§ 1° - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente aos Juízes de

primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2° - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao Juiz de Direito:
I - apurar infrações administrativas;
II - propor ao órgão competente do Tribunal de Justiça a instauração de processo

administrativo disciplinar.
§  3°  -  Compete  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  exercer  as  atribuições

previstas no § 2° relativamente ao Desembargador.
§ 4° - Na Justiça Militar Estadual, as atribuições previstas no § 2° competem ao

Corregedor, com relação aos Juízes de primeiro grau, e ao Presidente do Tribunal, no
que se refere aos Juízes de segundo grau.

Art.  149  -  A  pena  de  advertência  será  aplicada  no  caso  de  negligência  no
cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada na reiteração da negligência e nos casos
de procedimento incorreto,  se a infração não justificar  a imposição de pena mais
grave.

Art. 151 - A pena de remoção compulsória será aplicada quando:
I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional for prejudicial

ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder Judiciário;
II  -  o  prestígio  do magistrado e a  prestação jurisdicional  na comarca estiverem

comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a pessoa do Juiz de Direito.
Art. 151-A - A remoção compulsória finalizará:
I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II  -  com a  decretação  da aposentadoria compulsória,  no  caso de o  magistrado

recusar-se a assumir a comarca para a qual tenha sido designado.
Art.  152 -  A pena  de disponibilidade  com subsídios  proporcionais  ao  tempo de

serviço será aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável e durará até a obtenção de outras funções para as quais se mostre em
condições.

§ 1° - A disponibilidade terá a duração máxima de três meses, podendo o órgão
competente do Tribunal de Justiça prorrogá-la pelo mesmo prazo.
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§ 2° - Esgotado o período a que se refere o § 1°, ou sua prorrogação, não tendo o
órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  decidido  pelo  aproveitamento  do
magistrado,  decretar-lhe-á  a  aposentadoria  compulsória,  observado  o  devido
processo legal, com garantia de ampla defesa.

Art.  152-A -  Cumprirá ao Corregedor-Geral  de Justiça fazer  o acompanhamento
necessário  à  reabilitação  e  propor  que  seja  reaproveitado  o  Juiz  de  Direito
compulsoriamente removido ou posto em disponibilidade.

Parágrafo único - A atribuição a que se refere o caput pertencerá ao Presidente do
Tribunal de Justiça, quando for o caso de disponibilidade de Desembargador, ou ao
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, será decretada quando:

I  -  o  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  reconhecer  que  o  magistrado  é
reiteradamente negligente no cumprimento de seus deveres;

II  -  o magistrado proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III  -  o magistrado demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou
apresentar  comportamento  funcional  incompatível  com  o  bom  desempenho  das
atividades do Poder Judiciário.

Art. 154 - A pena de demissão será aplicada ao Juiz de Direito Substituto, durante o
biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo;
II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas

funções;
III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV  -  seu  procedimento  funcional  for  incompatível  com  o  bom  desempenho  das

atividades do Poder Judiciário;
V - violar as proibições contidas na Constituição da República e nas leis.
Parágrafo único - Dar-se-á a demissão, com automático afastamento das funções,

ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 155 - As penalidades aplicáveis ao magistrado somente serão impostas pelo
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voto da maioria absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça,
assegurada a ampla defesa.

Art.  155-A -  O  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  formalizará  e  fará  publicar  a
conclusão  da  decisão  disciplinar  adotada  pelo  órgão  competente  do  Tribunal  de
Justiça.

Art.  155-B  -  A  demissão  somente  será  aplicada  ao  magistrado  vitalício  em
decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

(...)
Art. 156 - O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso,

por determinação:
I - do Conselho Nacional de Justiça;
II - do Tribunal de Justiça, mediante:
a) representação fundamentada do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia

Legislativa,  do  Conselho  Seccional  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  do
Procurador-Geral de Justiça e do Defensor Público-Geral do Estado, nos casos de
magistrado de primeiro grau e de Desembargador;

b) proposta do Corregedor-Geral  de Justiça, no caso de magistrado de primeiro
grau, ou do Presidente do Tribunal respectivo, quando se tratar de Desembargador.

Art.  157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com endereço conhecido
poderá representar, por escrito, a respeito de abuso, erro, irregularidade ou omissão
imputada a magistrado.

Art. 158 - Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo órgão competente
do  Tribunal  de  Justiça,  a  autoridade  responsável  pela  acusação  concederá  ao
magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da
cópia do teor da acusação e das provas existentes.

§ 1° -  Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada,  o relator
submeterá ao órgão competente do Tribunal de Justiça relatório conclusivo com a
proposta de instauração do processo administrativo disciplinar ou de arquivamento,
intimando o magistrado ou seu defensor, se houver, da data da sessão do julgamento.

§  2°  -  O  Corregedor-Geral  de  Justiça  relatará  a  acusação  perante  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça,  no caso de Juiz de Direito,  e o Presidente do
Tribunal, no caso de Desembargador.
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§ 3° - O Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§ 4° - Caso a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra

magistrado seja adiada ou deixe de ser apreciada por falta de quórum, cópia da ata
da sessão respectiva, com a especificação dos nomes dos presentes, dos ausentes,
dos  suspeitos  e  dos  impedidos,  será  encaminhada  à  Corregedoria  Nacional  de
Justiça,  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da  respectiva  sessão,  para  fins  de
deliberação, processamento e submissão a julgamento.

§ 5° - Determinada a instauração do processo administrativo disciplinar pela maioria
absoluta  dos membros do  órgão competente  do  Tribunal  de  Justiça,  o respectivo
acórdão  será  acompanhado  de  portaria,  que  conterá  a  imputação  dos  fatos  e  a
delimitação do teor da acusação, assinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 6° - Acolhida a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra
magistrado,  cópia da  ata  da  sessão respectiva será  encaminhada à Corregedoria
Nacional  de  Justiça,  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da respectiva  sessão  de
julgamento, para fins de acompanhamento.

§  7°  -  O  relator  será  sorteado  dentre  os  integrantes  do  órgão  competente  do
Tribunal de Justiça, não havendo revisor.

§ 8° - Não poderá ser relator o magistrado que dirigiu o procedimento preparatório,
ainda que não seja mais Corregedor-Geral de Justiça.

§ 9° -  O processo administrativo disciplinar  será concluído no prazo de cento e
quarenta  dias,  prorrogável,  quando  imprescindível  para  o  término  da  instrução  e
houver motivo justificado, mediante deliberação do órgão competente do Tribunal de
Justiça.

Art.  159 -  O Tribunal  de Justiça,  pela  maioria  absoluta  dos membros  do  órgão
competente  e  na  oportunidade  em  que  determinar  a  instauração  do  processo
administrativo disciplinar, decidirá fundamentadamente sobre o afastamento do cargo
do magistrado até a decisão final ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno,
por  prazo  determinado,  assegurado  ao  magistrado  afastado  o  recebimento  do
subsídio integral.

Parágrafo único - Decretado o afastamento, o magistrado ficará impedido de utilizar
o seu local de trabalho e usufruir de veículo oficial e outras prerrogativas inerentes ao
exercício da função.
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Art. 159-A - Instaurado o processo administrativo disciplinar, o relator determinará a
citação do magistrado para apresentar as razões de defesa e as provas que entender
necessárias, em cinco dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão com a respectiva
portaria, observando-se que:

I - caso haja dois ou mais magistrados requeridos, o prazo para defesa será comum
e de dez dias contados da intimação do último;

II - o magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao
Corregedor-Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal o endereço em que receberá
citações, notificações ou intimações;

III - quando o magistrado estiver em lugar incerto ou não sabido, será citado por
edital, com prazo de trinta dias, a ser publicado, uma vez, no Diário do Judiciário;

IV - será considerado revel o magistrado que, regularmente citado, não apresentar
defesa no prazo assinado;

V -  declarada a revelia,  o relator  poderá designar  defensor dativo ao requerido,
concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa.

Art.  159-B -  Decorrido  o prazo para a apresentação da defesa prévia,  o relator
decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas,
determinando de ofício outras que entender necessárias.

§ 1° - Para a colheita das provas o relator poderá delegar poderes a magistrado de
primeiro ou segundo graus.

§  2°  -  Para  todos  os  demais  atos  de  instrução,  com  a  mesma cautela,  serão
intimados o magistrado processado ou seu defensor, se houver.

§ 3° - Na instrução do processo serão inquiridas, no máximo, oito testemunhas de
acusação  e  até  oito  de  defesa,  por  requerido,  que  justificadamente  tenham  ou
possam ter conhecimento dos fatos imputados.

§  4°  -  O  depoimento  das  testemunhas,  as  acareações  e  as  provas  periciais  e
técnicas  destinadas  à  elucidação  dos  fatos  serão  realizados  com  aplicação
subsidiária,  no  que  couber,  das  normas  da  legislação  processual  penal  e  da
legislação processual civil, sucessivamente.

§  5°  -  A inquirição  das  testemunhas  e  o  interrogatório  deverão  ser  feitos  em
audiência una, ainda que, se for o caso, em dias sucessivos, e poderão ser realizados
por meio de videoconferência.
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§ 6° - O interrogatório do magistrado, precedido de intimação com antecedência de
quarenta e oito horas, será realizado após a produção de todas as provas.

§ 7° -  Os depoimentos poderão ser  realizados pelo  sistema audiovisual,  sem a
necessidade, nesse caso, de degravação.

Art. 159-C - Finda a instrução, o magistrado ou seu defensor terá dez dias para
manifestação sobre a instrução e mais dez dias para apresentar as razões finais.

Art.  160 - O julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em
sessão pública e serão fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias.

§ 1° - Em determinados atos processuais e de julgamento, poderá ser limitada a
presença às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, desde que a
preservação da intimidade não prejudique o interesse público.

§ 2° - Para o julgamento, que será público, será disponibilizado aos integrantes do
órgão  julgador  acesso  à  integralidade  dos  autos  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3° - O Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§  4° -  O Tribunal  comunicará à  Corregedoria  Nacional  de Justiça,  no prazo de

quinze  dias  da  respectiva  sessão,  os  resultados  dos  julgamentos  dos  processos
administrativos disciplinares.

Art. 160-A - A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria
absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se
tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve ou, no caso
de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior
número de votos.

Art. 160-B - Entendendo o Tribunal que existem indícios de crime de ação pública
incondicionada, o seu Presidente remeterá ao Ministério Público cópia dos autos.

Parágrafo  único  -  Aplicada  a  pena  de  disponibilidade  ou  de  aposentadoria
compulsória,  o  Presidente  do  Tribunal  remeterá  cópias  dos  autos  ao  Ministério
Público e à Advocacia-Geral do Estado, para as providências cabíveis.

Art.  160-C - O processo disciplinar contra Juiz de Direito Substituto não vitalício
será  instaurado  dentro  do  biênio  previsto  no  art.  95,  inciso  I,  da  Constituição da
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República, mediante indicação do Corregedor-Geral ao Tribunal, seguindo o disposto
nesta lei complementar.

§ 1° - A instauração do processo pelo Tribunal suspenderá o curso do prazo de
vitaliciamento.

§ 2° - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal expedirá o ato de demissão.
§ 3° -  O Juiz de Direito  Substituto  não vitalício  terá seu processo confirmatório

suspenso e será demitido quando transitar em julgado a decisão que lhe imponha
pena.

Art. 160-D - O prazo de prescrição de falta funcional praticada por magistrado é de
cinco anos, contado a partir da data em que o Tribunal tomou conhecimento do fato.

§ 1° - Quando configurar tipo penal, o prazo prescricional será o do Código Penal,
no processo respectivo.

§ 2° - A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do órgão competente do
Tribunal  de  Justiça  que  determinar  a  instauração  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3° - O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr a partir do 141° dia
após a instauração do processo administrativo disciplinar.

§ 4° - A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar,
prevista no § 9° do art. 158, não impede o início da contagem do prazo prescricional
de que trata o § 3°.

(...)
Art.  162  -  A  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  bem  como  as

penalidades definitivamente impostas pelo Tribunal e as alterações decorrentes de
julgados do Conselho Nacional  de Justiça, serão anotadas nos assentamentos do
magistrado mantidos pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Art.  162-A  -  Aplicam-se  aos  procedimentos  disciplinares  contra  magistrados,
subsidiariamente,  e desde que não conflitem com a Lei  Orgânica da Magistratura
Nacional, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar.

Art.  162-B  -  O  magistrado  que  estiver  respondendo  a  processo  administrativo
disciplinar só terá apreciado o pedido de aposentadoria voluntária após a conclusão
do processo ou do cumprimento da penalidade.
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Art. 162-C - O Tribunal de Justiça comunicará à Corregedoria Nacional de Justiça
as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração, de instauração
e os julgamentos dos processos administrativos disciplinares.”.

Art. 57 - A Seção III do Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar n°
59, de 2001, constituída pelos arts. 156 a 162-C, passa a vigorar sem a divisão em
Subseções I e II e a denominar-se: “Do Processo Administrativo Disciplinar”.

Art. 58 - O caput do art. 164 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 1° e 2°,
passando seu parágrafo único a vigorar como § 3°:

“Art.  164  -  O  ingresso  na  Magistratura  far-se-á  no  cargo  de  Juiz  de  Direito
Substituto,  mediante  aprovação em concurso  público  de  provas  e  títulos,  perante
Comissão de Concurso integrada por Desembargadores e representante do Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, cujos nomes devem ser indicados pelo
Superintendente da EJEF e aprovados pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.

§  1°  -  A  Comissão  de  Concurso  poderá  exercer  as  funções  de  Comissão
Examinadora.

§ 2° - Caso haja Comissão Examinadora distinta da Comissão de Concurso, sua
composição deve observar o disposto no caput .”.

Art. 59 - O inciso VI do caput e os §§ 1° e 2° do art. 165 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau,

como magistrado, Promotor de Justiça, Defensor Público, advogado, serventuário da
Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja exigida a utilização preponderante do
direito;

(...)
§ 1° - O concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito Substituto será regido

pelas normas aplicáveis e pelo respectivo edital.
§ 2° -  As normas vigentes e o edital  do concurso estabelecerão os documentos

necessários à comprovação dos requisitos relacionados nos incisos I a VII do caput.”.
Art. 60 - O art. 166 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 166 - O concurso será precedido de edital, com prazo mínimo para inscrição
de trinta dias, contendo as exigências desta lei complementar e do Conselho Nacional
de Justiça, mediante publicação integral, pelo menos uma vez, no Diário do Judiciário
Eletrônico e outras duas vezes por extrato.”.

Art. 61 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 170-
B:

“Art.  170-B  -  O  processo  de  vitaliciamento  obedecerá  às  normas  fixadas  no
Regimento Interno do Tribunal.”.

Art. 62 - O caput do art. 171 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 171 - Ocorrendo vaga a ser provida, o Tribunal de Justiça publicará, no Diário
do Judiciário, edital com prazo de quinze dias para inscrição dos candidatos.”.

Art. 63 - Ficam acrescentados ao art. 172 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes §§ 3° a 6°:

“Art. 172 - (...)
§ 3° - Na avaliação da presteza será distinguido o Juiz de Direito que, sem prejuízo

de  sua  jurisdição  titular,  efetivamente  sirva  em  regime de  cooperação  voluntária,
realizando-a tanto na sede quanto em município de outra comarca, de fácil acesso,
para favorecer a efetividade da prestação jurisdicional,  assim como o Juiz que se
prontificar a substituir ou se inscrever à remoção ou promoção para comarca de difícil
provimento, conforme relatório do Corregedor-Geral de Justiça.

§ 4° - Será também avaliado distintamente o Juiz que não tenha sido removido ou
promovido, apesar de inscrito.

§ 5° - No desempenho e na produtividade, será priorizado o método comparativo
das competências das varas para efeito de se considerar a quantidade de sentenças
ou despachos de expedientes.

§ 6° - Para os fins do disposto nos §§ 3°, 4° e 5°, o Tribunal de Justiça fixará e
atualizará anualmente critérios objetivos, que serão publicados sempre no mês de
janeiro.”.

Art. 64 - O inciso III do § 7° do art. 173 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 8º:
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“Art. 173 - (…)
§ 7º - (...)
III  -  estiver  submetido  a  processo  administrativo  disciplinar  que  o  sujeite  às

penalidades  previstas  nesta  lei  complementar,  exceto  as  penas  de  advertência  e
censura;

(...)
§ 8º - Inexistindo Juízes titulares inscritos que cumpram os requisitos previstos nos

parágrafos  anteriores  e  havendo  previsão  no  edital  de  promoção,  poderão  ser
promovidos  para  comarca de segunda entrância  os  demais  inscritos,  inclusive  os
Juízes substitutos, independentemente do cumprimento de dois anos de exercício na
entrância e de integrarem a primeira quinta parte da lista de antiguidade ou de terem
atingido a vitaliciedade.".

Art. 65 - O § 1° do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 179 - (...)
§ 1° - Para obter remoção o Juiz de Direito deverá contar mais de um ano de efetivo

exercício na comarca ou vara, tendo preferência o Juiz mais antigo na entrância.”.
Art. 66 - O art. 182 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 182 - A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF -, órgão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, tem como Superintendente o 2°-Vice-Presidente do
Tribunal  e  destina-se  precipuamente  à  seleção  e  à  formação  de  magistrados  e
servidores, além de gerir a informação especializada da instituição.”.

Art.  67 - Os arts.  184 e 184-A da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 184 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado, é
constituída,  em  primeiro  grau,  pelos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar  e  pelos
Conselhos de Justiça, Permanente e Especial, e, em segundo grau, pelo Tribunal de
Justiça Militar, com sede na Capital do Estado.

Art. 184-A - Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos
crimes militares  definidos  em lei  e  as  ações  judiciais  contra  os  atos  disciplinares
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militares,  ressalvada a  competência  do  Tribunal  do  Júri  quando a  vítima for  civil,
cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente
dos oficiais e da graduação das praças.

Parágrafo  único  -  Compete  aos  Juízes  de  Direito  do  Juízo  Militar,  titular  e
cooperador, processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra
civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de
Justiça, Permanente e Especial, sob a presidência do Juiz de Direito,  processar e
julgar os demais crimes militares definidos em lei.”.

Art.  68 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o
seguinte § 1°, renumerando-se os demais:

“Art. 187 - (...)
§ 1° - É requisito para o candidato ao cargo de Juiz oficial da ativa, da Polícia Militar

e do Corpo de Bombeiros Militar, o bacharelado em direito.”.
Art. 69 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 189-

A:
“Art.  189-A -  O Corregedor da Justiça Militar  poderá designar Juiz de Direito do

Juízo  Militar  para  servir  como  Cooperador  em  Auditoria  cujo  serviço  estiver
acumulado.

§  1°  -  Preferencialmente,  será  designado  como  Cooperador  o  Juiz  de  Direito
Substituto da respectiva Auditoria.

§ 2° - No ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos em que
atuará o Cooperador.”.

Art.  70 -  O inciso V do art.  200 da Lei Complementar n° 59,  de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 200 - (...)
V - atuar, singularmente, como Juiz Cooperador, para processar e julgar as ações

judiciais cíveis e penais determinadas pelo Juiz Corregedor da Justiça Militar;”.
Art. 71 - Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 59, de 2001, os seguintes

arts. 200-A e 200-B:
“Art. 200-A - O Juiz de Direito do Juízo Militar será substituído quando se afastar do

exercício, temporária ou eventualmente, na forma regulada pelo Tribunal de Justiça
Militar.
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Parágrafo  único  -  O  Juiz  de  Direito  Titular  de  cada  Auditoria  Militar  será
automaticamente substituído pelo Juiz de Direito Substituto da respectiva Auditoria,
enquanto não ocorrer a designação prevista no caput.

Art. 200-B - Na hipótese de relevante interesse judicial, a ordem de substituição por
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar não prevalecerá, podendo o Presidente do
Tribunal de Justiça Militar convocar, para a substituição, outro Juiz de Direito Militar
de qualquer das Auditorias.”.

Art. 72 - O Capítulo IV do Título II do Livro IV da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a denominar-se “Do Juiz de Direito do Juízo Militar”, ficando dividido em Seção
I,  denominada  “Da  Competência”,  composta  pelos  arts.  199  e  200,  e  Seção  II,
denominada “Da Substituição do Juiz de Direito do Juízo Militar”, composta pelos arts.
200-A e 200-B.

Art. 73 - O art. 201 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 201 - Perante a Justiça Militar, servirão Defensores Públicos designados pelo
Defensor Público-Geral, para a defesa dos praças e dos oficiais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar ali processados, no caso de insuficiência de recursos do
militar.”.

Art. 74 - O inciso II do art. 214 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 214 - (...)
II - inexistindo Defensor Público designado na forma do art. 201, nomear advogado

dativo ao acusado que não o tiver e curador ao ausente e nos demais casos previstos
em lei;”.

Art. 75 - O inciso I do art. 217 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 217 - (...)
I - o Presidente do Tribunal de Justiça Militar, a seus Juízes;”.
Art. 76 - O art. 236 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 236 - Nos Tribunais e nos Fóruns haverá órgãos auxiliares da Justiça.”.
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Art. 77 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 237 - (...)
II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça;”.
Art.  78 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o

seguinte inciso VI:
“Art. 238 - (...)
VI - as Secretarias dos grupos jurisdicionais de Turmas Recursais.”.
Art. 79 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passa a denominar-se: “Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça”.
Art. 80 - O art. 242 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  242  -  O  Tribunal  de  Justiça  estabelecerá,  por  meio  de  regulamento,  a

organização e as  atribuições da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça,  que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do Tribunal de Justiça e
funcionará sob a superintendência do Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 81 - O art. 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
será fixado conforme o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o
art. 241.”.

Art. 82 - Os §§ 1° e 2° do art. 250 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 250 - (...)
§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previstos no caput serão estabelecidas

em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
§ 2° -  O ingresso nas carreiras previstas no inciso I do  caput far-se-á mediante

aprovação  em  concurso  público,  perante  comissão  examinadora  nomeada  e
composta nos termos estabelecidos no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 83 - O art. 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  251  -  A cada  vara,  unidade  jurisdicional  dos  Juizados  Especiais  e  grupo
jurisdicional de Turmas Recursais corresponde uma Secretaria de Juízo.”.

Art. 84 - O art. 253 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 253 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da Justiça serão fixados
em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 85 - O § 3° do art. 260 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 260 - (…)
§ 3° -  O requerimento a que se refere o  caput deverá conter  manifestação dos

Juízes de Direito Diretores de Foro das comarcas envolvidas.
§ 4° -  Será motivada a manifestação do Diretor do Foro contrária ao pedido de

permuta de que trata o caput.”.
Art. 86 - O § 2° do art. 261 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 5° e 6°:
“Art. 261 - (…)
§ 2° -  O requerimento a que se refere o  caput deverá conter  manifestação dos

Juízes de Direito Diretores de Foro das comarcas envolvidas.
(...)
§ 5° -  Será motivada a manifestação do Diretor do Foro contrária ao pedido de

remoção de que trata o caput.
§ 6° - Na hipótese do § 3°, o servidor removido fará jus ao reembolso das despesas

de transporte e mudança, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de
Justiça.".

Art. 87 - O § 2° do art. 266 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 266 - (…)
§ 2° - No caso de falecimento do servidor em atividade, será devida 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.”.
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Art. 88 - O art. 270 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar a com a
seguinte redação:

“Art. 270 - A substituição de servidores do foro judicial  será feita de acordo com
critérios estabelecidos em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.”.

Art.  89 - O inciso VI do art. 273 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 273 - (...)
VI  -  atender  com  presteza  e  urbanidade  aos  magistrados,  representantes  do

Ministério  Público  e  da  Defensoria  Pública,  advogados  e  ao  público  em  geral,
prestando as informações requeridas e dando recibo de documentos ou outros papéis
que lhes forem entregues em razão do ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo;”.

Art. 90 - Os incisos I e IV do caput e o § 1° do art. 289 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal, por proposição do Corregedor-Geral de Justiça ou

do Diretor do Foro, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade,  destituição  de  cargo  em  comissão  ou  destituição  de  função
comissionada imposta aos servidores das Secretarias do Tribunal  de Justiça e da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau;

(...)
IV  -  pelo  Corregedor-Geral  de  Justiça,  quando  se  tratar  de  advertência  ou

suspensão  imposta  aos  servidores  das  Secretarias  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau,
sem prejuízo do disposto no inciso V;

(...)
§ 1° - A pena imposta, após o trânsito em julgado da decisão, será anotada nos

registros funcionais do servidor.”.
Art. 91 - O art. 291 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 291 - A autoridade, o superior hierárquico ou o interessado que tiver ciência de
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abuso, erro, ilícito, irregularidade ou omissão imputados a servidor das Secretarias do
Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da
Justiça de primeiro grau comunicará o fato ao Corregedor-Geral de Justiça e, no caso
de servidor dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau, ao Diretor do Foro da
respectiva  comarca,  remetendo os  elementos  colhidos  para  apuração  mediante  a
instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.”.

Art. 92 - O art. 292 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  292  -  As  denúncias  sobre  abuso,  erro,  ilícito,  irregularidade  ou  omissão
imputados a servidor das Secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral
de  Justiça  e  dos  órgãos  auxiliares  da  Justiça  de  primeiro  grau  serão  objeto  de
apuração, desde que contenham a identificação do denunciante.

Parágrafo único -  Quando o fato narrado evidentemente não configurar  infração
disciplinar ou ilícito penal, ou não atender aos requisitos do  caput, a representação
será arquivada.”.

Art. 93 - 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.”.

Art. 94 - O inciso II do  caput e o § 2° do art. 298 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3º, renumerando-se os demais:

“Art. 298 - (...)
II  -  pelo  Corregedor-Geral  de Justiça,  nos casos e na forma previstos  nesta lei

complementar e no regimento interno.
(...)
§  2°  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por  comissão  composta  de  três

servidores estáveis,  designados pela autoridade instauradora,  que indicará,  dentre
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eles,  o seu Presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior  ou de
mesmo nível e ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado.

§ 3° - Se o interesse público o exigir e especialmente quando não houver servidores
de hierarquia superior à do acusado, a comissão poderá ser composta, no todo ou em
parte, por Juízes de Direito, sendo um desses seu Presidente.”.

Art. 95 - O parágrafo único do art. 299 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 299 - (...)
Parágrafo único -  O rito correlato às fases do processo para aplicação de pena

disciplinar aos servidores do Poder Judiciário será estabelecido em ato normativo do
órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 96 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte Livro V-
A, integrado pelos arts. 300-A a 300-K:

“Livro V-A
Dos Serviços Notariais e de Registro

Art. 300-A - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do poder público.

Art. 300-B - Aplicam-se aos serviços notariais e de registro as regras contidas na
Lei federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como as normas expedidas
pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Para os fins previstos na lei a que se refere o caput, a autoridade
competente é o Diretor do Foro da comarca em que for sediado o serviço notarial ou
de registro, ressalvada a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos, bem
como o disposto neste livro.

Art. 300-C - O ingresso na atividade notarial  e de registro depende de concurso
público  de  provas  e  títulos,  no  âmbito da  EJEF,  não  se permitindo que  qualquer
serviço fique vago, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais
de seis meses.

Parágrafo único -  Em qualquer hipótese de extinção de delegação, o Diretor do
Foro  declarará  a  vacância  do  serviço,  designará  o  substituto  mais  antigo  para
responder  por  ele e comunicará  o fato  à  Corregedoria-Geral  de Justiça para  sua
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inclusão  na  lista  geral  de  vacância,  que  oportunamente  remeterá  ao  2°-Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça para os fins do disposto no caput.

Art. 300-D - A outorga de delegação a notário ou registrador é da competência do
Governador  do  Estado,  observada  a  ordem  de  classificação  no  concurso  de
provimento ou no concurso de remoção.

Art. 300-E - O novo delegatário será investido perante o Governador do Estado, no
prazo de trinta dias contados da publicação da outorga de delegação, prorrogáveis
por igual período, mediante requerimento expresso, e entrará em exercício perante o
Diretor  do  Foro,  no  prazo  improrrogável  de  trinta  dias  contados  da  data  da
investidura.

§ 1° - O novo delegatário, no ato de investidura por concurso público de ingresso ou
de  remoção,  apresentará  documento  comprobatório  de  desincompatibilização  das
atividades enumeradas no art. 25 da Lei federal n° 8.935, de 1994.

§  2°  -  No  ato  de  investidura,  o  delegatário  prestará  o  compromisso  de bem  e
fielmente, com retidão, lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia.

§ 3° - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação exigida no
edital do concurso.

§ 4° - Não ocorrendo a investidura ou o exercício dentro dos prazos marcados, a
delegação será tornada sem efeito, mediante publicação de ato do Governador do
Estado, devendo ser realizado novo concurso.

Art. 300-F - Os serviços notariais e de registro, previstos na Lei federal n° 8.935, de
1994, são criados por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observado o disposto no
inciso VII do art. 98 da Constituição do Estado.

Parágrafo  único  -  A  definição  de  circunscrição  geográfica  de  atuação  de
registradores,  quando necessário,  será  realizada por  meio  de  resolução do órgão
competente do Tribunal de Justiça.

Art. 300-G - A acumulação, a desacumulação e a extinção dos serviços notariais e
de registro só podem ocorrer por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 1º - Durante o procedimento previsto no  caput,  o serviço notarial e de registro
objeto da proposta não será submetido a concurso público.

§ 2º  -  A acumulação ou desacumulação de serviços notariais e de registro fica
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condicionada a estudo econômico-financeiro realizado sob a orientação do Diretor do
Foro da comarca no prazo máximo de cento e vinte dias, observado o disposto no
parágrafo único do art. 26 da Lei federal nº 8.935, de 1994.

§ 3º - Concluído o estudo para fins de acumulação ou desacumulação de serviços
notariais e de registro, o Diretor do Foro ouvirá o notário ou registrador responsável
pela  serventia  no  prazo  de  quinze  dias  e,  em  igual  prazo,  fará  relatório
circunstanciado e remeterá os autos ao órgão competente do Tribunal de Justiça para
que seja apresentada proposição de lei com esse objetivo.

Art.  300-H - Os serviços notariais e de registro vagos poderão ser anexados ou
desanexados provisoriamente, pelo prazo máximo de seis meses, mediante portaria
do Diretor do Foro da comarca, expedida em virtude de decisão fundamentada.

Parágrafo único - O Diretor do Foro poderá sugerir ao Corregedor-Geral de Justiça
a  extinção de serviço  notarial  ou  de  registro  vago  para,  ser  for  o  caso,  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça apresentar proposição de lei com esse objetivo.

Art. 300-I - É vedada permuta entre titulares de serviços notariais ou de registros.
Art.  300-J -  Aplicam-se aos notários  e registradores,  no que não colidir  com as

disposições da Lei federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, da Lei n° 14.184, de 31
de janeiro de 2002, e da legislação nacional pertinente, as regras contidas nos Títulos
V e VI do Livro V desta lei  complementar,  observadas as normas expedidas pela
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 1° - A aplicação da penalidade prevista no inciso IV do art. 32 da Lei federal n°
8.935, de 1994, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 2° - Compete à autoridade processante:
I - aplicar as penalidades previstas nos incisos I a III do art. 32 da Lei federal n°

8.935, de 1994, aos delegatários titulares dos serviços notariais e de registro e ao
tabelião interino e ao oficial de registro interino;

II  -  extinguir  a  designação  interina  ou  precária,  nos  casos  em  que  a  infração
cometida seja apenada com a perda de delegação prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei federal n° 8.935, de 1994.

Art.  300-K  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  expedirá  carteira  de  identidade
funcional aos delegatários dos serviços notariais e de registro.
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Parágrafo único - Para o cumprimento da atribuição a que se refere o caput serão
expedidas as normas pertinentes, inclusive quanto ao modelo do documento.”.

Art. 97 - O art. 301 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 301 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais
aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, salvo disposição em contrário desta lei
complementar.”.

Art. 98 - O art. 302 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 302 - Os projetos de lei de interesse do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa
do Tribunal de Justiça, consoante proposta daquele Tribunal, serão encaminhados à
Assembleia  Legislativa  após  sua  aprovação  pelo  órgão  indicado  no  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 99 - O art. 304 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 304 - São órgãos oficiais para as publicações do Poder Judiciário o Diário do
Judiciário Eletrônico, seu equivalente na Justiça Militar, o Processo Judicial Eletrônico
e a revista Jurisprudência Mineira.”.

Art. 100 - O art. 308 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 308 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder Judiciário, funcionará
nos termos previstos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 101 - O art. 309 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 309 - A expedição de carteira de identidade funcional compete:
I  -  ao  Tribunal  de  Justiça,  no  caso  de  Desembargadores,  Juízes  de  Direito,

servidores de seu quadro e do quadro da Justiça de primeiro grau;
II - ao Tribunal de Justiça Militar, no caso de membros e servidores da Justiça Militar

Estadual;
III - à Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de notários e registradores, bem como

de escreventes e auxiliares não optantes referidos na legislação específica.”.
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Art. 102 - O caput do art. 311 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 311 - Sempre que instalada penitenciária em alguma comarca, o Tribunal de
Justiça instalará vara de execução penal nessa comarca.”.

Art. 103 - O caput e os §§ 1° e 3° do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar  com a  redação que segue,  ficando acrescentados ao artigo os
seguintes §§ 7° e 8°:

“Art.  313 - Haverá expediente nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro
grau nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, conforme horário fixado pelos órgãos
indicados nos regimentos internos dos tribunais.

§ 1° - Nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, haverá, nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro grau,
magistrado e servidor em plantão, designados para apreciar e processar as medidas
de natureza urgente, conforme dispuserem os respectivos regimentos internos, com
direito a compensação ou indenização.

(...)
§ 3° - Os tribunais farão prévia e periódica divulgação, inclusive com inserção em

sua página oficial na internet, dos locais de funcionamento do plantão e das formas
de acesso e contato com o plantonista da escala de plantão, elaborada com base em
critérios objetivos e impessoais.

(...)
§ 7º - O magistrado que permanecer de plantão, quando designado, nos fins de

semana e feriados, terá direito a compensação ou indenização, a ser paga no prazo
de trinta dias após o requerimento de conversão.

§ 8° - Ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os
dias 7 e 20 de janeiro de cada ano, ocasião em que não haverá a realização de
audiências, exceto os casos urgentes, nem sessões de julgamento, sem prejuízo do
funcionamento normal dos órgãos do Poder Judiciário estadual.”.

Art. 104 - O parágrafo único do art. 314 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 314 - (...)
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Parágrafo  único  -  A matéria  de  que  trata  o  caput será  regulamentada  por  ato
normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 105 - O art. 315 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  315  -  A  Comissão  Estadual  Judiciária  de  Adoção,  órgão  que  compõe  a
organização do Tribunal de Justiça e regulamentado no seu regimento interno, fica
reconhecida  como  órgão  de  atuação  permanente  no  que  se  refere  a  adoções
internacionais.”.

Art. 106 - O art. 336 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 336 - É facultado ao Tribunal de Justiça celebrar convênio com universidades e
faculdades para a contratação de estagiários.”.

Art. 107 - A Corregedoria-Geral de Justiça passa a contar com o apoio de até dez
Juízes Auxiliares, escolhidos entre os magistrados a que se refere o inciso I do caput
do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001.

Art.  108  -  Será  permitido  ao  servidor  público  integrante  dos  quadros  do  Poder
Judiciário do Estado acompanhar cônjuge ou companheiro magistrado ou servidor,
desde que também integrante desse Poder, que tenha sido designado, removido ou
promovido, assegurada lotação provisória na comarca, para o exercício de atividade
compatível com seu cargo.

Parágrafo  único  -  Resolução  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça
disciplinará a aplicação do direito previsto no caput em caso de designação, remoção
ou promoção de servidor.

Art. 109 - Fica assegurada a liberação de servidor do Poder Judiciário do Estado
para exercer mandato eletivo em diretoria de entidades sindicais de representação
nacional da categoria, assegurados todos os direitos e vantagens do seu cargo.

Art.  110 -  O Tribunal  de  Justiça regulamentará,  no prazo de cento e vinte  dias
contados da publicação desta lei complementar, as regiões administrativas a que se
refere o § 6° do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, com a redação dada por
esta lei complementar.

Art.  111 -  Ficam substituídas no texto da Lei  Complementar n° 59,  de 2001, as
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expressões “Corte Superior” e “Corte Superior do Tribunal de Justiça” pela expressão
“órgão competente do Tribunal de Justiça”.

Art. 112 - Ficam assegurados, nas comarcas criadas e não instaladas, os serviços
notariais e de registro que estavam em funcionamento em 2013.

Art.  113 - Ficam mantidas as audiências designadas até a data de promulgação
desta  lei  complementar  para  o  período  previsto  no  §  8°  do  art.  313  da  Lei
Complementar n° 59, de 2001, acrescentado por esta lei complementar.

Art.  114 - No Anexo I  da Lei Complementar n° 59, de 2001, no subitem I.2.III  -
Primeira Entrância - Segunda parte, o termo “17 - Brasópolis” fica substituído por “17 -
Brazópolis”.

Art. 115 - No Anexo II da Lei Complementar n° 59, de 2001, ficam substituídos:
I - no item 42, o termo “Brasópolis” por “Brazópolis”;
II - no item 130, os termos “Itabirinha de Mantena” por “Itabirinha”;
III - no item 133, os termos “Venceslau Brás” por “Wenceslau Braz”.
Art. 116 - Fica criado, na comarca de Ipanema, um cargo de Juiz de Direito.
Art. 117 - Ficam revogados o art. 63 da Lei Complementar n° 105, de 14 de agosto

de 2008, e os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 59, de 2001:
I - a alínea “b” do inciso II do caput do art. 5°;
II - § 2° do art. 8°-A;
III - o inciso III do caput do art. 9°;
IV - o parágrafo único do art. 15;
V - os incisos IV e V do caput do art. 16;
VI - o art. 32;
VII - o art. 36;
VIII - o art. 37;
IX - o art. 86-F;
X - os arts. 154-A a 154-G;
XI - o inciso III do caput do art. 289;
XII - o § 2° do art. 296;
XIII - o § 2° do art. 313;
XIV - os arts. 316, 318 e 319;
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XV - o art. 340.
Art.  118 -  Esta  lei  complementar  entra em vigor  trinta dias  após a data de sua

publicação,  ressalvado o disposto no art.  4°,  cuja vigência  será a partir  de 1° de
janeiro de 2015.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.009/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.009/2014, de autoria do deputado Cabo Júlio, que declara de
utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Riviera Park, com sede no
Município de Unaí, 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 5.009/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Riviera Park,

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

Riviera Park, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.020/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.020/2014, de autoria da deputada Liza Prado, que declara de
utilidade pública a Associação Bibliotecária Comunitária e Desportiva Reciclando com
Cultura, com sede no Município de Itaúna, foi  aprovado em turno único, na forma
original.



1261
____________________________________________________________________________

Vem 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 5.020/2014
Declara de utilidade pública a Associação Bibliotecária Comunitária e Desportiva

Reciclando com Cultura, com sede no Município de Itaúna.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Bibliotecária Comunitária

e Desportiva Reciclando com Cultura, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.032/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.032/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara
de utilidade pública o Centro de Formação para Crianças e Adolescentes - Instituto
Politriz, com sede no Município de Uberlândia, 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 5.032/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Politriz,  com  sede  no  Município  de

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

Município de Uberlândia.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.074/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.074/2014,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que
declara de utilidade pública a Associação Casa de Apoio da Divina Providência, com
sede em Almenara, 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 5.074/2014
Declara  de  utilidade pública  a  entidade Casa  de Apoio  da  Divina  Providência  -

CADP -, com sede no Município de Almenara.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa de Apoio da Divina

Providência - CADP -, com sede no Município de Almenara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.082/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  nº  5.082/2014,  de autoria  do deputado João Vítor  Xavier,  que
declara de utilidade pública a Associação Lucas Magalhães  Karam, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.082/2014
Declara de utilidade pública a Associação Lucas Magalhães Karam, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lucas Magalhães Karam,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.088/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.088/2014,  de autoria  do deputado Fabiano Tolentino,  que
declara de utilidade pública a Associação Beneficente São Francisco de  Assis  de
Medeiros, com sede no Município de Medeiros, 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 5.088/2014
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente São Francisco de Assis de

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

Francisco de Assis de Medeiros, com sede no Município de Medeiros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.089/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.089/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que
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declara de utilidade pública a Associação Beneficente Pró-Melhoramentos do Bairro
Icaivera -  ABMPI -,  com sede no Município  de Contagem, foi  aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.089/2014
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Pró-Melhoramentos do Bairro

Icaivera, com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Pró-

Melhoramentos do Bairro Icaivera, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.206/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.206/2014, de autoria do governador do Estado, que 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n°
1 ao vencido no 1° 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 § 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 5.206/2014
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 - Unimontes - 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 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,
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.
§ 2º - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se:
I  -  remuneração  as  parcelas  mensais  percebidas  pelo  servidor  de  forma

permanente;
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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
do  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.
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§ 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 - A GDAF poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou
com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.

§  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 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 que esteja
em  efetivo  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
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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  do
estabelecimento, da seguinte forma:

I - 95% (noventa e cinco por cento) do vencimento básico, para os servidores em
exercício  nos  estabelecimentos  prisionais  com  capacidade  igual  ou  superior  a
oitocentos presos;

II - 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico, para os servidores em
exercício nos estabelecimentos 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 nos estabelecimentos 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 que receba outro adicional que seja de mesma natureza ou que

tenha como pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho;
II - 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 instituído pela Lei nº 11.717, de 1994, fica garantida a não redução



1269
____________________________________________________________________________

do valor do adicional enquanto permanecer em exercício no mesmo estabelecimento
prisional ou unidade socioeducativa, 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 “g”:
“Art. 4º - (...)
II - na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, cargos das carreiras

de:
(...)
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g) 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, e fica 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 cargo 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, de
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:
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.
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§ 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  Professor  de  Educação
Superior, 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:

“Art. 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
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 da estrutura da carreira de Médico Universitário, na forma do
Anexo II desta lei.
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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: “169”.

Art. 24 - Ficam criados cento e sessenta e sete cargos de provimento efetivo da
carreira de Médico Universitário,  a que se refere o inciso VII  do art.  1º  da Lei nº
15.463, de 2005, acrescentado por esta lei.

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
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
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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 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.

§ 2º - A GPM será atribuída mensalmente ao servidor de que trata o caput, ainda
que esteja ocupando cargo em comissão ou função gratificada.

§ 3º - O pagamento da GPM está condicionado à apuração mensal da realização de
serviço  adicional  de  assistência  médica  pelo  servidor  no  Hospital  Universitário
Clemente de Faria.
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§ 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 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 2005,
passa a ser:

I - carreira de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, constante no item
I.3.2: “953”;

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
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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
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 6
de janeiro de 2005, data de publicação desta lei, oferecido por entidade ou instituição
de ensino credenciada e reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação.

(…)
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§ 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 - Fica instituída a Gratificação por Atividade de Fiscalização Agropecuária -
Gafisa  -,  devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma  do
regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -, pertencentes ao Grupo de Atividades de Agricultura
e Pecuária do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.303, de 10 de agosto de
2004, designados para o exercício de atividades de fiscalização sanitária animal e
vegetal no âmbito do IMA.

§  1º  -  A Gafisa  terá  valor  fixo  mensal  de  R$700,00  (setecentos  reais)  e  será
atribuída a no máximo mil e sessenta e cinco servidores das carreiras de que trata o
caput.

§ 2º - A concessão da Gafisa 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  no  âmbito  das  competências  do  IMA,
compreendendo:

I - defesa sanitária animal e vegetal;
II - fiscalização do comércio e uso de insumos agropecuários;
III - fiscalização do trânsito de produtos de origem animal e vegetal;
IV - inspeção da produção agropecuária e agroindustrial;
V - certificação da qualidade de produtos agropecuários.
§  3º  -  A Gafisa  será  concedida  por  ato  do  Diretor-Geral  do  IMA e  terá  sua

identificação e codificação fixadas em decreto.
§ 4º - A Gafisa poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou

com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.

§  5º  -  A  Gafisa  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
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Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998, de gratificação natalina e de
adicional de férias.

Art.  34  -  Fica  acrescentado  ao  art.  10  da  Lei  nº  15.467,  de  2005,  o  seguinte
parágrafo único:

“Art. 10 - (…)
Parágrafo único - Na falta de professor habilitado com formação em nível superior, o

professor  que  não  possua  a  referida  escolaridade  poderá,  excepcionalmente,  ser
designado para o nível I, grau A, da carreira de Professor de Arte.”.

Art. 35 -  A partir da data de publicação desta lei, fica assegurada aos servidores
alcançados  pelo  art.  4°  da  Lei  n°  10.254,  de  20  de  julho  de  1990,  que  tenham
exercido  cargo de provimento  em comissão ou função gratificada,  nos  termos de
regulamento, na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e
do  Poder  Legislativo,  a  contagem  do  respectivo  tempo  de  exercício  a  partir  do
ingresso no regime jurídico único até 29 de fevereiro de 2004 para a percepção de
direitos e vantagens, observados os prazos e parâmetros vigentes no período a que
se refere este artigo.

Art. 36 - 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. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto

nos arts. 23, 25, 26 e 27, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2015.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

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 13.6.2014.

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 13.6.2014.
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-
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graduação no âmbito do Hospital Universitário Clemente de Faria, da Unimontes.”
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 13.6.2014.
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 13.6.2014.
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 13.6.2014.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.285 a 5.294/2014 - Requerimentos nºs 8.296 a
8.307/2014 -  Requerimentos das Comissões de Administração Pública, de Direitos
Humanos e de Assuntos Municipais - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Cultura e de Saúde - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Dilzon Melo e
Rogério  Correia  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -
Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Votação  de
Requerimentos:  Requerimentos  das  Comissões  de  Direitos  Humanos,  de
Administração Pública e de Assuntos Municipais; aprovação -  2ª Fase: Palavras do
Presidente  -  Questão  de  Ordem;  chamada  para  a  recomposição  de  quórum;
existência  de quórum para  a continuação dos trabalhos -  Registro  de Presença -
Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  deputado  Duarte  Bechir;
aprovação - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2013;
Questão de Ordem; votação nominal  da proposta; aprovação -  Votação, em turno
único, do Projeto de Resolução nº 2.914/2012; requerimento do deputado Rogério
Correia; discurso do deputado Pompílio Canavez; votação do requerimento; rejeição;
requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez;  votação  do  requerimento;  rejeição;
discurso do deputado Adelmo Carneiro Leão; votação nominal do Substitutivo nº 1;
rejeição; votação nominal do projeto; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 4.288/2013; discursos dos deputados Pompílio Canavez e Rogério
Correia; votação nominal do Substitutivo nº 1; rejeição; votação nominal do projeto;
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 962/2011; aprovação na forma
do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
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Projeto de Lei nº 5.206/2014; apresentação da Emenda nº 1; não recebimento de
emenda do deputado Paulo Lamac;  encerramento da  discussão;  requerimento  do
deputado Pompílio Canavez; deferimento; votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo
emenda  e  destaque;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  discurso  do
deputado Paulo Lamac; votação nominal do art. 33 do Substitutivo nº 1; aprovação;
votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 5.094/2014; aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 51/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 4.673/2013; encerramento da discussão; discurso dos deputados
Sargento Rodrigues e Wander Borges; votação nominal do projeto, salvo emenda;
aprovação; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 5.133/2014; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei nº 4.286/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.687/2013;  aprovação  com  a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e a Emenda nº 2; prejudicialidade da Emenda nº 1 -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.924/2013;  aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
65/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda n° 1 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.022/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1,
com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.710/2011;
apresentação do Substitutivo nº 2; encerramento da discussão; encaminhamento do
substitutivo com o projeto à Comissão de Saúde - Discussão, em 1º turno, do Projeto
de  Lei  nº  3.990/2013;  designação  de  relator;  emissão  de  parecer  pelo  relator;
encerramento da discussão; votação nominal do projeto, salvo emenda; inexistência
de quórum para votação; anulação da votação; existência de quórum para votação;
renovação da votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação; votação nominal
da  Emenda  nº  1;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.132/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.891/2014;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.982/2014; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.200/2014;
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aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 62/2014;
discurso  do  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão;  encerramento  da  discussão;
Prorrogação da Reunião; requerimento do deputado Pompílio Canavez; deferimento;
discurso  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  2,
salvo emendas e destaque; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; discurso
do  deputado  Rogério  Correia;  votação  nominal  do  art.  14  do  Substitutivo  nº  2;
aprovação;  prejudicialidade  da  Emenda  nº  1;  votação  nominal  da  Emenda  nº  2;
rejeição  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  59/2014;
apresentação  da  Emenda  nº  1;  encerramento  da  discussão;  requerimento  do
deputado Pompílio Canavez; deferimento; votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo
emenda  e  destaque;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  discurso  do
deputado Rogério Correia; votação nominal do art. 45 do Substitutivo nº 1; aprovação;
votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Prosseguimento da discussão, em 1º
turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.428/2013;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;
Questão de Ordem - Encerramento.

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

Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir
- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem
- Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio
Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Marques Abreu -  Neilando
Pimenta -  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -
Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente
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Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h11min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Rômulo Viegas,  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:
OFÍCIOS

Do Sr. Alberto Pinto Coelho, governador do Estado, solicitando a indicação de um
representante deste Legislativo para compor o Conselho Deliberativo da Fundação de
Previdência Complementar de Minas Gerais.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.461/2013, da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Do  Sr.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  líder  do  Bloco  Parlamentar
PR/PTdoB/PRP  da  Câmara  dos  Deputados,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.657/2014, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção
a requerimento do deputado Ivair Nogueira, pela sua posse no cargo.

Do  Sr.  Cristovam  Buarque,  senador  da  República,  solicitando  a  indicação  de
candidatos ao recebimento da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
(- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Daniel Oliva de Lélis, chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Brasília
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de  Minas,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.186/2014,  em
atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  referido
projeto.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, secretário de Transportes, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.404/2012, da deputada Liza Prado. (- Anexe-se ao
referido requerimento.)

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do TJMG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 7.529/2014, da deputada Liza Prado.

Do  Sr.  José  Renato  Fonseca  Oliveira,  presidente  da  Associação  Comercial  e
Empresarial de Santa Bárbara, manifestando o apoio dessa entidade ao movimento
dos delegados da Polícia Civil. (À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Marcos  Robalinho,  diretor  de  Administração  da  Sudene,  informando  a
liberação dos recursos financeiros que menciona, referentes a convênio firmado entre
esse órgão e o Idene. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das Indústrias do Estado de
Minas  Gerais,  agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa em
atenção  a  requerimento  do  deputado  Duarte  Bechir,  pelo  transcurso  do  Dia  da
Indústria.

Do Sr. Reinaldo Xavier Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Curvelo,
encaminhando cópia de moção aprovada por essa Câmara em favor da valorização
da carreira dos delegados da Polícia Civil. (- À Comissão de Segurança Pública.)

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° 7.860/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.105/2014, da Comissão de Segurança
Pública.

Do Sr.  Wander  Marotta,  presidente  do  TRE, prestando informações relativas  ao
Requerimento n° 7.446/2014, da Comissão de Participação Popular.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.285/2014

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -
Consep - Aisp-84 -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep Aisp-84 -, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança pública, denominado Consep

Aisp-84, é um órgão colegiado de interesse público e associativo de direito privado,
sem fins lucrativos, constituído em 23/3/2001. Tem por finalidade a colaboração nas
atividades  preventivas  e  preservativas  da  ordem  pública  e  o  incentivo  ao  bom
relacionamento entre a comunidade e os integrantes das instituições de segurança
pública.  É  importante  destacar  as  ações  desenvolvidas  pelo  conselho  como  a
realização e  a  promoção de palestras,  conferências,  fóruns,  debates,  campanhas
educativas e outros empreendimentos que orientem a comunidade na promoção e na
ajuda de sua autodefesa,  visando a despertar  em cada cidadão o sentimento  de
segurança e o espírito de cooperação e solidariedade recíprocas, em benefício da
ordem  pública  e  do  convívio  social.  Por  desempenhar  um  importante  papel  na
comunidade em que atua e cumprir os requisitos legais, peço aos pares desta Casa a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.286/2014
Fica proibida, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a cobrança de qualquer valor

ou taxa, pelas maternidades particulares, para permitir que o médico que atendeu a
parturiente durante os meses de gestação seja o responsável pelo parto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  cobrança  de

qualquer valor ou taxa, pelas maternidades particulares, para permitir que o médico
que atendeu a parturiente durante os meses de gestação seja o responsável pelo
parto.

Parágrafo único - A vedação do  caput refere-se aos valores cobrados a título de
disponibilidade, independentemente da nomenclatura dada à cobrança, excluídos os
valores cobrados a título de outros serviços ofertados pela maternidade.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará está lei no prazo de noventa dias após
sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Atualmente tudo virou negócio. Até na mais representativa forma de

trazer a vida, que é o parto, descobriram como ganhar dinheiro. E em negócio sempre
há o que sustenta uma prática comercial, aqueles que enfrentam tal prática e, até,
aqueles que barganhem sobre ela.

A prática comercial dá conta de que os pais terão de pagar um valor “extra” caso
queiram  determinado  médico  para  realizar  o  parto.  Leia-se,  por  “determinado
médico”, aquele médico que acompanhou a mãe desde o início da gravidez.

Esse  valor  extra  que  muitos  planos  de  saúde  cobram  chama-se  Taxa  de
Disponibilidade, que garante que o médico que atendeu a grávida durante os meses
de gestação seja o responsável pelo parto.

Alguns  hospitais  cobram  de  R$2.000,00  a  R$4.000,00  para  ter  a  presença  do
médico escolhido pela família no momento do parto.

A Justiça do Estado do Espírito Santo, por exemplo, proibiu a Unimed Vitória de
cobrar essa taxa de clientes dos planos de saúde da empresa.
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A juíza destacou em sua decisão que as pessoas já arcam com gastos referentes a
planos de saúde e, portanto, essa taxa deveria ser coberta pela seguradora.

Além disso, a juíza entendeu que a escolha do médico não era mera vaidade da
família, mas sim uma decisão que envolve riscos à saúde do bebê e da mulher, pois o
médico  que atendeu a  grávida  na  fase  de  pré-natal  tem amplo  conhecimento  do
histórico da gravidez e seus riscos.

Os planos de saúde sustentam que não existe lei que impeça ou libere a Taxa de
Disponibilidade.  E  realmente  não  há.  No  entanto,  Agência  Nacional  de  Saúde
Suplementar  é  radicalmente  contra o  pagamento  de  taxa  por  parte  de cliente  de
planos.

Basicamente,  o  órgão  entende  que  a  cobrança  da  Taxa  de  Disponibilidade
caracteriza comércio, frisando que a medicina tem como dever primordial e superior
cuidar da saúde dos envolvidos, no caso a gestante e o bebê.

- 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 5.287/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de chamadas comerciais realizadas

no Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Todas  as  atividades  de  serviço  de  contato  com  o  cliente,  bem  como

ligações de empresas destinadas ao público em geral, deverão identificar o número
de origem da ligação, de maneira a permitir o imediato retorno da chamada, sendo
vetada a realização de chamadas comerciais oriundas de números restritos ou não
identificados.

Parágrafo único -  Fica proibido, outrossim, o uso de numerações aleatórias que
dificultem a identificação do chamador.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  as  seguintes
penalidades:

I - advertência;
II - multa de 2.000 (duas mil) Ufemgs, aplicada em dobro no caso de reincidência.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O legislador constituinte optou por elencar  a defesa do consumidor

como um dos direitos  e garantias  fundamentais  preconizados  no art.  5º  da Carta
Magna de nosso ordenamento jurídico, ratificando a importância desse preceito na
vida em sociedade.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar a disposição contida no art. 24 da Constituição
da República, que elenca as matérias de competência concorrente, dentre as quais
destacamos as relações de consumo, objeto desta proposição.

A Lei Federal nº 8.078, de 1990, criou o Código de Defesa do Consumidor, que
estabelece normas gerais de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse  social,  não  limitando  a  competência  dos  estados  em  legislar,  de  forma
específica, sobre esse assunto.

Assim, uma vez editadas normas gerais pela União, os estados poderão, dentro da
competência legislativa suplementar que lhes é assegurada pelo § 2° do art. 24 da
Constituição  Federal,  publicar  normas  que,  respeitados  os  limites  estabelecidos,
atendam às peculiaridades estaduais.

Feitas  tais  considerações,  denota-se  que  o  objetivo  da  presente  proposta  é
justamente suplementar a legislação federal, inexistindo qualquer dispositivo que a
contrarie. Assim, não merece prosperar qualquer alegação de que o projeto apresenta
infringência a dispositivos constitucionais, uma vez que se afigura como fruto legítimo
do exercício do Estado de sua competência legislativa suplementar para dispor sobre
proteção ao consumidor.

Desta  feita,  ultrapassados  os  aspectos  constitucionais  desta  iniciativa,  compete
mencionar  que,  no  mérito,  a  proposição visa  estabelecer  normas  de proteção às
relações de consumo, salvaguardando os hipossuficientes, tornando-se, pois, medida
altamente positiva.

Adentrando o mérito da presente proposta, convém salientar que, apesar de a Lei
Geral  de  Telecomunicações  preservar  o  direito  dos  dados  das  comunicações
telefônicas, com o direito da não divulgação do seu código e acesso, este não pode
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ser  confundido,  em  hipótese  alguma,  com  a  necessária  identificação  do  número
chamador, sob pena de haver graves danos à população.

A própria Constituição Federal,  ao garantir  a livre manifestação do pensamento,
veda o anonimato, reiterando a constitucionalidade da proposição em voga.

Ao negarmos aos cidadãos de bem o direito de identificar ao menos as chamadas
comerciais realizadas, estaremos pactuando com a parcela da sociedade que vive às
margens da lei e que se aproveita das brechas de nosso ordenamento para cometer
vários ilícitos, como estelionatos, chantagens e demais atividades delituosas sob o
manto do anonimato.

Empresas  de  call  center,  telemarketing e  cobranças  em  geral  querem  burlar  o
Decreto nº  6.523,  de 2008 (Lei  do SAC),  ao utilizar  o anonimato.  Dessa forma o
cidadão,  sem acesso ao número  que originou a  chamada,  fica impossibilitado de
reclamar  contra  abusos.  O  bloqueio  do  número  favorece  campanhas  agressivas,
ignora as leis de bloqueio de ligações de telemarketing e facilita o assédio moral de
empresas de cobranças que afrontam o Código de Defesa do Consumidor, em seus
arts. 42 e 71.

Por todo o exposto, denota-se que este projeto busca uma solução prática, que
proteja o consumidor e instaure punição às empresas que contratarem serviços de
call center que insistirem em burlar a lei, sempre que dificultarem a identificação de
sua chamada, através do uso de numeração falsa ou sem retorno.

Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público
e, em face de seu elevado alcance social, conto com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.288/2014
Obriga as empresas sediadas no Estado que comercializam bens e serviços on-line

a exibirem a opção de redirecionamento automático para o  site do Procon-MG em
suas páginas na internet.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - As empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos e as
empresas privadas sediadas no Estado e que comercializam bens e serviços em sítio
próprio  na  internet,  ficam  obrigadas  a  exibir  dispositivos  de  direcionamento
automático para o site oficial do Procon-MG, em seus respectivos sites.

Art.  2º  -  Os  dispositivos  de  redirecionamento  automático  ou  links deverão  ser
configurados no mesmo alinhamento vertical ou horizontal dos principais anúncios ou
tópicos  de  bens  e  serviços  comercializados  pela  empresa,  na  mesma  proporção
gráfica utilizada na divulgação e venda de produtos.

Art. 3º - O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às multas previstas na Lei
Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Além das penalidades previstas na mencionada lei, aplicar-se-á pena de
suspensão  temporária  do  sítio  da  empresa  na  internet,  com  a  retirada  das
propagandas  e  mecanismos  de  compra  virtual,  até  a  correção  das  infrações
verificadas.

Art. 5º - A fiscalização desta lei será exercida pelos órgãos de proteção e defesa do
consumidor ou mediante denúncia do consumidor interessado.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  O  advento  da  internet  inaugurou  uma  nova  era  de  infinitas

possibilidades  em  proveito  das  relações  humanas,  comerciais  e  institucionais,
contudo  esse  vasto  universo  ainda  carece  de  regulamentação  legal  em  vários
aspectos e evolui num ritmo muito acelerado, cujo destino não se pode prever com
exatidão.

A internet materializa-se como um espelho da realidade e, no que diz respeito ao
direito do consumidor, as empresas que praticam comércio em ponto físico devem
funcionar mantendo a sincronia entre a sua expressão real e a virtual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.289/2014
Proíbe a concessionária de energia elétrica de efetuar corte de fornecimento em

unidade consumidora habitada por família que tenha entre seus membros doente cujo
tratamento requeira o uso continuado de equipamentos que demandem consumo de
energia elétrica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A concessionária  de  energia  elétrica  fica  proibida  de  efetuar  corte  de

energia em unidade consumidora habitada por família que tenha entre seus membros
doente cujo tratamento requeira o uso continuado de equipamentos que demandem
consumo de energia elétrica.

Parágrafo  único  -  Para  usufruir  do  benefício  desta  lei,  a  família  do interessado
deverá  constar  do  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  governo federal  e
cumprir todos os requisitos necessários para comprovação da dependência prevista
no art. 1º.

Art. 2º - A concessionária que descumprir o disposto nesta lei ficará sujeito a multa
diária de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por
cada infração.

Art. 3º - A continuidade do fornecimento de energia elétrica não isenta o consumidor
do pagamento dos valores devidos à concessionária.

Art.  4º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  às  concessionárias  a
isenção de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação -  ICMS -  sobre  o fornecimento  de energia  elétrica  para  as  famílias
beneficiárias desta lei.

Art.  5º  -  A  isenção  prevista  no  art.  4º  fica  condicionada  ao  cadastro  da
concessionária com o registro das famílias beneficiadas e os valores de consumo de
energia elétrica das respectivas unidades consumidoras.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Esta proposição visa  regulamentar,  no  âmbito  do Estado de Minas
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Gerais,  o  direito  de  fornecimento  continuado  de  energia  elétrica  ao  portador  de
doença  ou  patologia  cujo  tratamento  ou  procedimento  médico  requeira  o  uso
continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que demandem o consumo
dessa energia. Trata-se de medida que visa proteger o cidadão que não pode se ver
privado da prestação de tais serviços, sob pena de ter sua vida colocada em risco.

O fornecimento de energia elétrica é, indiscutivelmente, uma necessidade especial
para esse grupo, que, se não atendida, coloca em perigo a sua sobrevivência, saúde
ou segurança.

Verifica-se a existência de inúmeros casos em que as concessionárias de energia
elétrica acabam por interromper a prestação de seus serviços em residências onde se
encontram portadores desse tipo de doença.

Como  concessionário  de  serviços  públicos,  deverá  o  Estado  implementar  uma
política  de  incentivo,  consistente  para  a  concessão  de  isenção  de  ICMS  às
concessionárias de energia elétrica quanto ao fornecimento para esses usuários.

Dessa forma, encaminhamos aos nobres pares este projeto de lei para análise e
apreciação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.290/2014
Obriga  os  estabelecimentos  comerciais,  localizados  no  Estado,  destinados  à

hospedagem  a  disponibilizar  aos  consumidores,  na  forma  em  que  menciona,
adaptador de tomada universal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Os estabelecimentos, localizados no Estado, destinados à hospedagem

deverão  disponibilizar  gratuitamente  a  seus  hóspedes  adaptadores  de  tomada
universal.

Parágrafo único - Para fins de cumprimento desta lei, os fornecedores deverão fixar
etiqueta nos idiomas português, inglês e espanhol, em área próxima dos bocais de
energia,  informando  a  disponibilidade  gratuita  do  referido  adaptador  pelo
estabelecimento.
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Art. 2º - O não atendimento do previsto no art. 1º desta lei sujeitará o responsável
ao pagamento de multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em questão visa estabelecer como regra para o setor

de hotelaria do Estado a disponibilização gratuita a seus hóspedes de adaptadores de
tomada universal.

Tal iniciativa se mostra relevante, pois cada nação possui suas próprias normas de
plugues e tomadas, sendo comum o turista descobrir só no meio da viagem que é
preciso  adquirir  um  adaptador  para  ligar  seus  aparelhos  eletroeletrônicos,  o  que
evidentemente  lhe  causa  diversos  transtornos,  já  que,  nos  dias  de  hoje  os
equipamentos como celulares,  notebooks e  tablets  são essenciais  para garantir  o
direito  à  comunicação,  além  de  ser  cruciais  como  ferramenta  de  trabalho  e  em
situações de emergência.

É  importante  destacar  que,  com  a  criação  do  Padrão  Brasileiro  de  Plugues  e
Tomadas, que começou a vigorar em julho de 2011 e instituiu como padrão o modelo
com três pinos, aumentou ainda mais a dificuldade dos turistas em carregar seus
eletroeletrônicos, até porque somente a Suíça possui modelo semelhante ao nosso.

É importante ressaltar a importância do turismo para Minas Gerais, pois é a uma
atividade de extrema relevância para a captação de receitas, geração de empregos e
promoção de uma imagem positiva do Estado perante a comunidade estrangeira.

O intuito é demonstrar a preocupação do Estado em alcançar a máxima qualidade
no atendimento aos consumidores, prestando um serviço que eleve tão importante
setor da nossa economia a um nível de excelência reconhecido internacionalmente.

Submetemos  esta  proposição  à  análise  e  aprovação  desta  Casa  Legislativa,
concluindo  que  o  projeto  apresentado  demonstra  o  compromisso  do  Estado  em
receber  com  respeito,  qualidade  e  atenção  os  turistas  que  aqui  desembarcarem,
reforçando a vocação turística de Minas Gerais e deixando um legado positivo no
setor.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.291/2014
Proíbe a comercialização direta ao consumidor de carne previamente moída e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a comercialização direta ao consumidor de carne previamente

moída, de qualquer natureza.
§ 1º - A carne, de qualquer natureza, só poderá ser moída a pedido do consumidor

e na sua presença, ficando proibida sua estocagem.
§ 2º - Fica vedada qualquer espécie de cobrança ou acréscimo no preço do produto

em razão da moedura.
Art.  2º - Não se aplica esta lei  nos casos de comercialização de carnes moídas

industrializadas,  desde que  vistoriadas  por  órgão competente  e  com  os  selos  ou
certificados de qualidade exigidos.

§  1º  -  Fica  proibida  a  industrialização  nos  hipermercados,  supermercados,
mercados,  açougues  e  outros  estabelecimentos  congêneres  que  comercializam
carne.

§ 2º - A carne moída industrializada deverá ser conservada em câmara frigorífica,
mediante processo adequado de congelamento, e transportada dessa mesma forma,
dos  estabelecimentos  de  produção  para  os  entrepostos  ou  estabelecimentos  de
comercialização.

§ 3º - Deverão constar na embalagem da carne moída industrializada informações
claras referentes à procedência e composição do produto, indicando,  inclusive, os
cortes  utilizados,  além  de  dados  referentes  à  validade,  valor  nutricional  e  outros
exigidos pelas normas pertinentes.

Art. 3º - Aos estabelecimentos que infringirem os termos desta lei serão aplicadas
as penas e sanções cominadas no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - A fiscalização e imposições das penalidades previstas nesta lei caberão,
concorrentemente,  aos  órgãos  e  entidades  de  vigilância  sanitária  estadual  e  ao
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Procon-MG, podendo, ainda, o Poder Executivo, por decreto, conferir essa atribuição
a outros órgãos ou entidades, além dos indicados nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Esta  propositura  tem  por  finalidade  impedir  o  comércio  de  carnes

previamente moídas, de qualquer natureza, diante dos riscos potenciais à saúde do
consumidor,  bem como da impossibilidade de constatação,  por  parte deste e dos
órgãos de fiscalização, da procedência, real composição e qualidade do produto.

Conforme constatado por operações de fiscalização realizadas, os hipermercados,
supermercados e outros estabelecimentos congêneres, quando do beneficiamento,
adicionam  partes  do  animal  que  não  correspondem  ao  corte  solicitado  pelo
consumidor, ou, até mesmo, não serviriam para o consumo, como gorduras, nervos,
peles  e  outros  componentes;  além  de  inúmeras  outras  infrações,  tais  como
revalidação, adição de água ou sangue para melhorar o aspecto do produto, etc.

Ademais,  estudos  científicos  apontam  que  a  carne  estocada  na  forma  moída
normalmente apresenta uma contagem microbiana maior do que as peças inteiras,
porque  o  fato  de  apresentar  uma  superfície  de  contato  maior  contribui  para  o
desenvolvimento  de  microrganismos,  principalmente  bactérias  aeróbias  que  com
frequência causam deterioração em baixas temperaturas.

Além disso, a carne moída proveniente de vários cortes frequentemente apresenta
uma contagem microbiológica superior àquela extraída de peças únicas, já que sofre
maior manipulação e um único pedaço contaminado pode espalhar sua microbiota
para todo o restante.

Outro  problema comum  decorre  da  exposição  e  conservação,  pois,  em  muitos
casos, a carne previamente moída é acondicionada em embalagens inapropriadas,
sem  indicação  precisa  da  composição,  data  de  produção  e  validade,  com  pouca
refrigeração e sem o mínimo de higiene que a legislação vigente exige.

No que se refere à competência desta Casa para legislar sobre o tema, importante
destacar  que,  conforme previsão  constitucional  (art.  24,  V  e  XII,  da  Constituição
Federal) e legal (art. 55, § 1º do Código de Defesa do Consumidor), compete à União,
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aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar,  concorrentemente,  sobre  produção  e
consumo ou sobre proteção e defesa da saúde.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.292/2014
Declara patrimônio histórico, cultural, imaterial do Estado a Festa do Carro de Bois

de Congonhal e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada patrimônio histórico, cultural, imaterial do Estado a Festa do

Carro de Bois de Congonhal.
Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medida cabíveis para o registro do

bem imaterial, nos termos da legislação pertinente.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposição  em  tela  visa  a  declarar  patrimônio  histórico,  cultural,

imaterial  do  Estado  a  Festa  do  Carro  de  Bois  de  Congonhal.  Como se  sabe,  a
Constituição Federal dispõe em seu art. 216 que:

“Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à
identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às

manifestações artístico-culturais;
V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá
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o  patrimônio  cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental  e  as  providências  para  franquear  sua  consulta  a  quantos  dela
necessitem.

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§  5º  -  Ficam  tombados  todos  os  documentos  e  os  sítios  detentores  de

reminiscências históricas dos antigos quilombos.
§ 6º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de

fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o
financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos
no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos

ou ações apoiados. (Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº
42, de 19/12/2003.)”.

Da mesma forma a Constituição Mineira reverbera em seus arts. 208 e 209:
“Art. 208 - Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e

imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  que  contenham  referência  à
identidade,  à  ação  e  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade
mineira, entre os quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, tecnológicas e artísticas;
IV -  as obras, objetos, documentos,  edificações e demais espaços destinados a

manifestações artístico-culturais;
V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,

arqueológico,  espeleológico,  paleontológico,  ecológico  e  científico.  (Vide  Lei  nº
13.956, de 24/7/2001.)
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Art.  209 - O Estado, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio
cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação,
de outras formas de acautelamento e preservação e, ainda, de repressão aos danos
e às ameaças a esse patrimônio.

Parágrafo único - A lei estabelecerá plano permanente para proteção do patrimônio
cultural do Estado, notadamente dos núcleos urbanos mais significativos.”.

Basta a simples leitura dos ditames legais  para percebermos que além de uma
medida  justa  e  que visa  atender  uma demanda  da comunidade do  Município  de
Congonhal, trata-se de uma obrigação legal do Estado.

Por essas razões, conclamo meus nobres a aprovar esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.293/2014

Institui a Semana Estadual Todos contra a Pedofilia, a ser realizada anualmente no
período de 13 a 18 de maio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual Todos contra a Pedofilia, a ser realizada

anualmente no período de 13 a 18 de maio.
Art.  2º  -  A semana instituída no  art.  1º  passa a  integrar  o calendário  oficial  de

eventos do Estado.
Art. 3º - A Semana Estadual Todos contra a Pedofilia terá por objetivo conscientizar

a  população,  através  de  procedimentos  informativos,  educativos,  palestras,
audiências  públicas,  seminários,  conferências  ou  congressos,  a  fim  de  que  a
sociedade  discuta  iniciativas  de  prevenção  e  combate  aos  crimes  de  pedofilia,
entendidos  estes  como  todos  os  crimes  de  natureza  sexual  cometidos  contra  a
criança  e  o  adolescente,  abuso  e  exploração  sexual,  incluindo  a  pornografia
infantojuvenil.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Fabiano Tolentino
Justificação: O projeto de lei tem por finalidade conscientizar a população para a
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prevenção  e  combate  aos  crimes  ligados  à  pedofilia  (abuso sexual  e  exploração
sexual)  e  consequente  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,
especialmente direito à saúde e à dignidade, prioridade absoluta constitucional (art.
227 da Constituição Federal de 1988 - CF-1988).

As crianças e os  adolescentes são o que há de mais  importante neste mundo,
depois de Deus. Essa importância é evidente e tem suas bases não somente em
convicções religiosas, morais, éticas ou sociais,  mas até mesmo biologicamente é
preponderante  o  instinto  de  perpetuação  da  espécie,  que  gera  a  necessidade
premente de reprodução e proteção da prole, ou seja, dos nossos filhos, de cada
criança e cada adolescente.

A lei, como fruto da vontade do povo, no Estado Democrático de Direito - como é no
Brasil - não poderia estabelecer de forma diferente e por isso mesmo a Constituição
Brasileira  elegeu  como  a  prioridade  das  prioridades  o  direito  da  criança  e  do
adolescente.

Somente uma vez o termo “absoluta prioridade” foi utilizado na Carta Magna, e o foi
no art. 227 quando estabelece, entre os deveres e objetivos do Estado, juntamente
com a sociedade e a família, assegurar a crianças e adolescentes os direitos à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade e ao respeito, entre outros.
Garantir  a  observação dos direitos da infância  e da adolescência é  o único  meio
seguro e perene de garantir o progresso, a evolução e melhoria de vida para todas as
pessoas. É investir no futuro.

"Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente,  com absoluta prioridade,  o direito  à vida,  à saúde,  à alimentação,  à
educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade e opressão".
(CF-1988)

O abuso sexual ou a exploração sexual cometidos contra criança e adolescente
atingem todos os seus direitos. A criança que é vítima de um crime ligado a pedofilia
tem evidentemente desrespeitados seus direitos à saúde (uma vez que é agredida
fisicamente  pelo abuso sexual),  à  vida,  à dignidade,  ao  respeito e à liberdade.  A
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criança que é vítima de pedofilia tem atacada drasticamente sua autoestima, via de
regra se torna depressiva e apresenta sequelas para toda a vida, tendo atingidos,
pois, seus direitos à saúde (também mental), à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização e à cultura.

“Na década de noventa, a exploração comercial e sexual infantil vitimou milhões de
crianças  e  adolescentes  no  mundo.  Devido  à  pobreza,  o  desemprego,  à
desestruturação  familiar  e  à  banalização  da  sexualidade,  a  pedofilia  ressurge  na
calada da vida cotidiana como uma perversão sexual, a ponto de interferir de forma
drástica  no  desenvolvimento  psíquico  infantil,  provocando  traumas  irreversíveis  e
doenças transmissíveis por sexo. A infância, convocada pelo adulto a assumir uma
identidade sexual,  mostra-se nas imagens eletrônicas da pornografia infantil.  Esse
fenômeno, criado pela cultura moderna, se destaca como um sintoma de mal-estar da
atualidade, ao mesmo tempo em que mobiliza legiões contra a pornografia infantil.”
(HISGAIL, Fani. Pedofilia, um estudo psicanalítico. 2007: Iluminuras)

Como sabemos “é dever da família, da sociedade e do Estado” (art. 227 da CF-
1988)  tomar  medidas  sérias,  eficazes  e  urgentes  para  impedir  que  esse  mal  se
alastre, trazendo profunda degradação ao que temos de mais caro: a criança e o
adolescente.

Um dos fatores mais importantes  para a prevenção e o combate ao abuso e à
exploração sexual  infantojuvenil,  ou  seja,  a  prática  de  crimes  ligados  à  pedofilia,
garantindo o direito à saúde (física e mental) de milhares de crianças e adolescentes,
é a conscientização da população.

O conhecimento mínimo a respeito do assunto é necessário não somente para que
as pessoas façam as denúncias (e de modo responsável), propiciando a repressão
legal  ao  crime,  mas principalmente para que efetivem a prevenção,  evitando que
crianças e adolescentes sejam vítimas de estupro e exploração sexual.  Esse é o
objetivo primordial do movimento Todos Contra a Pedofilia.

As  discussões sobre  abuso e  exploração sexual  infantojuvenil  eram raras,  para
alguns um verdadeiro tabu, e, por conta da falta dessa abordagem pública e mais
ampla, via de regra a prevenção e a repressão ficavam prejudicadas.

Estima-se  que,  ao  menos  antes  das  providências  da  CPI  da  Pedofilia  (Senado
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2008-2010, Presidida pelo Senador Magno Malta) e das atuais campanhas nacionais,
estaduais  e  regionais,  menos  de  10%  dos  casos  de  abuso  e  exploração  sexual
infantojuvenil acontecidos no Brasil eram trazidos à tona e contavam com algum tipo
de apuração e, consequentemente, atendimento às vítimas.

Nos últimos anos se tem observado, através dos indicadores oficiais e da mídia, um
expressivo aumento nas notificações de casos de crimes de violência sexual contra
crianças, seja exploração ou abuso sexual: estupros, prostituição, pornografia infantil,
grooming (assédio  malicioso).  O Ministério  Público  Federal  computou milhares de
denúncias, tanto envolvendo a internet, especialmente as redes sociais, quanto fora
dela (em casa, escola, rua, etc.). A mídia tem tratado do assunto, como vemos no
Estado de Minas:

*  -  A figura  mencionada  no  jornal Estado  de  Minas  foi  publicada no  Diário  do
Legislativo, de 14.6.2014.

O Hospital Pérola Byington, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por
exemplo, que é o maior  da América Latina no atendimento a vítimas de violência
sexual, apresenta estatísticas que revelam o aumento significativo dos atendimentos
relativos a casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Desde 2008,
somente o  atendimento  de  crianças corresponde a mais de  um terço do  total  de
atendimentos de vítimas de violência sexual.

Experimentamos também um expressivo aumento das notificações de delitos de
violência sexual contra crianças, inclusive inspirados pelas declarações de pessoas
famosas,  indicando  que  foram  vítimas  de  abuso  sexual  na  infância  (as
apresentadoras  Xuxa  Meneghel  e  Oprah  Winfrey,  as  atrizes  Cláudia  Jimenez  e
Vanessa Willians, a atleta Joanna Maranhão, entre outras).

Esse  aumento  das  notificações  de  crimes  ligados  à  pedofilia  não  ocorre
necessariamente pelo verdadeiro aumento dos casos, mas principalmente porque as
campanhas  de  esclarecimento,  como  a  campanha  Proteja  nossas  Crianças,  do
governo  do  Estado,  a  campanha  Todos  contra  a  Pedofilia,  iniciada  da  CPI  da
Pedofilia, entre outras, têm obtido bons resultados em conscientizar a população da
gravidade de tais delitos, da necessidade da apuração e de atendimento das vítimas.

A conscientização da população é fundamental para a proteção da criança e do
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adolescente brasileiros do abuso e da exploração sexual, para que tais casos não
fiquem  impunes.  Toda  legislação  de  proteção  à  enorme  parcela  infantojuvenil  de
nossa nação torna-se inócua sem a efetiva participação da sociedade, ou seja, sem a
revelação dos casos aos quais a lei deve ser aplicada com todo o rigor. A denúncia
responsável  é  o  ponto  de  partida  para  o  atendimento  das  vítimas  de  crimes  de
pedofilia,  bem como da punição dos criminosos. A notificação também configura a
prevenção, evidentemente. É preciso que todos estejamos atentos. Toda a sociedade,
especialmente  pais,  professores,  médicos  e  aqueles  que  lidam  diretamente  com
crianças. O combate direto, através dos processos criminais é fundamental, mas a
prevenção, através das campanhas educativas com participação da sociedade, é o
modo mais eficiente de enfrentar os crimes de pedofilia, porque evita a vitimização.

O objetivo da Semana Estadual Todos contra a Pedofilia é justamente incentivar a
discussão e a prestação de informações sobre a prevenção e o combate aos crimes
de pedofilia.

Além disso, quando falamos "Todos contra a Pedofilia",  atingimos diretamente o
ponto  visado,  sem  meias  palavras.  Queremos  dizer  que  todas  as  pessoas  são
responsáveis pela proteção da criança e do adolescente contra os crimes de abuso e
exploração  sexual.  Toda  a  sociedade  deve  participar  da  prevenção  e  do
enfrentamento a essa violência sexual, seja ela perpetrada na forma de abuso familiar
ou  extrafamiliar,  pornografia  infantojuvenil,  prostituição,  turismo  sexual,  assédio
malicioso,  etc.  A  intenção  é  combater  a  cultura  do  silêncio  e  da  negligência,
valorizando as atitudes de atenção e vigilância.

Além disso, o recado dado ao pedófilo potencialmente criminoso é claro e direto.
Declarar, publicar ou estampar numa camiseta, adesivo ou por qualquer outro modo
“Todos contra a Pedofilia”  significa: “Eu sou contra os atos de pedofilia!  Eu estou
atento na proteção das crianças e não vou permitir  essa ação criminosa! Caso eu
saiba de uma atitude criminosa, eu tomarei as providências legais para que esta não
fique impune!”.

Essa atitude é, em si mesma, um ato de prevenção. Sabemos que, entre as poucas
características comuns aos pedófilos, uma delas é a covardia. Sabemos que um dos
principais motivos pelos quais o criminoso pedófilo prefere se relacionar com uma
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criança ou adolescente é porque nesta relação ele se sente mais poderoso, superior
física  e  intelectualmente.  Por  sua  covardia,  ele  age  como  um  animal  predador,
procurando  a  presa  mais  fácil  e  indefesa.  O  pedófilo  criminoso  escolhe  agir  em
situações que julga mais seguras para si.  Quando esse criminoso se depara com
pessoas que manifestam abertamente que sabem da sua existência e que pretendem
agir  para  impedi-lo  e  puni-lo,  ele  evidentemente  se  retrai,  por  medo.  A simples
manifestação “Todos contra a Pedofilia”  se configura, pois,  em arma e escudo de
defesa da infância e da adolescência.

É preciso, com urgência, que se dê, de fato, a absoluta prioridade aos direitos da
criança  e  do  adolescente,  conforme  definido  na  Constituição  Federal  e  conforme
mandam a mente e o coração de toda pessoa de bem, especialmente no que tange à
proteção  contra  os  crimes  ligados  à  pedofilia,  que  atingem  todos  os  direitos
fundamentais e prioritários dessa parcela preciosa de nossa população.

Garantir a observação dos direitos da infância e da adolescência é o único meio
seguro e perene de garantir o progresso, a evolução e a melhoria de vida para todas
as pessoas. É investir no futuro.

Enfrentar os crimes ligados à pedofilia, que atingem diretamente todos os direitos
da  criança  e  do  adolescente,  é  proteger  a  vítima,  especialmente  através  do
esclarecimento,  da  prevenção  e  da  assistência,  ao  lado  do  combate  severo  e
incansável ao crime.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.294/2014
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itaúna os imóveis que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Itaúna:
I - imóvel de 4.000m² (quatro mil metros quadrados), situado no Bairro Pio XII, zona

004, registrado sob matricula 39.955 no Livro n° 2 - GG a fls. n°155 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna;

II - imóvel de 800m² ( oitocentos metros quadrados), situado no Bairro Pio XII, zona
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004, registrado sob matrícula 40.835 no Livro n° 2 - GL a fls. n° 035 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno doado

anteriormente pelo Município de Itaúna ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Itaúna ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais proveitosa à coletividade.

- 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  8.296/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, ao Chefe da Polícia Civil e à Secretária de
Planejamento  pedido  de  informações  quanto  ao  efetivo  pagamento  do  abono-
permanência aos policiais que por ele optaram, conforme previsto no art. 118 da Lei
Complementar  nº  129,  de  2013  -  Lei  Orgânica  da  Polícia  Civil.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 8.297/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado pedido de providências para que faça constar nas pastas
funcionais dos policiais civis envolvidos na exitosa Operação Réquiem, ocorrida em
Teófilo  Otôni,  manifestação  de  aplauso  pelo  brilhante  serviço  público  prestado  à
sociedade. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 8.298/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis, chefe de cartório e agente penitenciário
que menciona, nos termos do Requerimento nº 7.734/2014.

Nº 8.299/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 255ª Cia.
PM/54º BPM, pela atuação na ocorrência, em Ituiutaba, que resultou na prisão de
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dois suspeitos que estouraram um caixa eletrônico do Banco do Brasil em São Simão
(GO), em 9/6/2014.

Nº 8.300/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais federais que atuaram na Operação Athos, que
resultou  na  prisão de  14  pessoas  em  Juiz  de  Fora,  2  em  Belo  Horizonte,  1  em
Curitiba, 1 em São Paulo e 1 em Brasília, suspeitas da prática de tráfico internacional
de drogas em Minas Gerais.

Nº 8.301/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º BPM, pela
atuação na ocorrência que resultou na apreensão de drogas e na prisão de duas
pessoas em Itajubá, em 9/6/2014; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.302/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Alan Neves Ladeira Rezende, diretor-geral do presídio de
Cataguases, pela iniciativa do projeto Coral Recomeço, composto por sete detentos e
três agentes penitenciários; e seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos agentes pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.303/2014,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja  assegurada  a
manutenção e o fortalecimento das atividades do Centro Educacional de Esmeraldas
da  Fundação  Caio  Martins,  no  Município  de  Esmeraldas,  não  permitindo  sua
substituição por um presídio.

Nº  8.304/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o aumento do
efetivo do 9º Pelotão do Corpo de Bombeiros,  localizado em Ituiutaba, bem como
para sua transformação em companhia do Corpo de Bombeiro Militar.

Nº  8.305/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado 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.
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Nº  8.306/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente - 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 8.307/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
diretoria  do  DER-MG pedido  de  providências  para  a  instalação  de  equipamentos
esportivos removíveis para uso coletivo da população, em área lindeira à rodovia que
liga Baependi a Cruzília, na área urbana de Baependi, atendendo-se a solicitação de
vereadores do município.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de
Administração Pública, de Direitos Humanos e de Assuntos Municipais.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Cultura e de Saúde.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Dilzon Melo.
O  deputado  Dilzon  Melo  -  Sr.  Presidente,  senhores  deputados,  senhores  da

imprensa, prezados amigos e funcionários da Casa, todos sabem que não sou muito
de usar a tribuna. Todos sabem que prefiro agir dentro do meu gabinete para prestar
serviços de que os mineiros precisam. No entanto, hoje, resolvi usar esta tribuna para
responder  às  acusações  feitas  pelo  deputado  Newton  Cardoso  à  minha  pessoa,
porque minha vida pública me justifica muito mais. Na terça-feira passada, ele usou a
tribuna da Câmara Federal para fazer acusações a este deputado. Ontem, da mesma
forma,  o  fez,  utilizando  a  tribuna  para  lançar  sobre  este  deputado,  que  ele  não
conhece, várias acusações.

Confesso que,  após  sua  declaração,  sentei-me com  o  advogado e  fizemos  um
discurso  a  quatro  mãos,  mas,  como dizem os  mais  antigos,  o  tempo  é  um  bom
conselheiro,  e,  passados  esses  dias,  resolvi  não fazer  o  discurso  que havia  sido
formulado,  mas  um  outro,  totalmente  diferente,  para  mostrar  ao  deputado  e  ex-
governador Newton Cardoso que sou diferente,  que não baixarei o nível  nem me
igualarei a ele usando a tribuna desta Casa. Quero fazer um discurso de alto nível
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para mostrar que esta Casa se preocupa com o trabalho, e não com as acusações
vãs e falsas feitas.

Listei aqui as acusações que ele formulou e quero respondê-las uma a uma. Para
acusá-lo,  eu poderia voltar  ao discurso feito nesta Casa por Nilmário Miranda em
1989,  quando  era  deputado  do  PT,  partido  com  o  qual  hoje  ele  está  fazendo
coligação. Para baixar o nível e mostrar realmente quem Newton Cardoso é, basta ler
esse discurso. Entretanto, não usarei aqui nenhuma palavra de baixo calão nem vou
ofendê-lo, como não fiz a minha vida inteira. Em 35 anos de vida pública, eu, prefeito;
ele, governador; eu, com já seis mandatos, não fiz até hoje nenhuma ofensa não
apenas a ele, mas também a nenhum cidadão de Minas que veio a esta tribuna, pois
acredito que isso não constrói.

Enumerei as acusações feitas e gostaria que os presentes as ouvissem; elas são
próprias  de  Newton  Cardoso,  mas  não  deste  deputado.  Ele  diz  que  sou  um
desqualificado, mas, na verdade, penso que ele não conhece meu currículo, já que
tenho  seis  mandatos  de  deputado  estadual;  fui  secretário  de  Estado,  prefeito  de
Varginha,  presidente  de  comissões  desta  Casa,  presidente  do  PTB  por  diversos
mandados; e sou formado em curso superior, empresário, cidadão mineiro de mais de
50  municípios  e  condecorado  com  todas  as  condecorações  existentes  em Minas
Gerais. Portanto, não sou um desqualificado, mas, sim, bem-qualificado.

Ele  me  considera  uma  figura  asquerosa,  mas  asqueroso  é  quem  cria  asco;
asquerosa é uma pessoa que se indispõe com todo mundo. Assim, gostaria que o
deputado Newton Cardoso perguntasse a seus companheiros de partido se, ao longo
desses vinte e tantos anos, o deputado Dilzon Melo é uma figura asquerosa. Gostaria
que  fizesse  essa  pergunta  ao  deputado  Adalclever  Lopes,  ao  deputado  Ivair
Nogueira,  ao  deputado  Vanderlei  Miranda,  ao  deputado Cabo  Júlio,  ao  deputado
Leonídio Bouças, ao deputado Tadeu Martins Leite e ao deputado Sávio Souza Cruz,
que convivem comigo nesse tempo todo e que são do seu partido. Sou amigo de
todos e procuro atender a todos com a maior cordialidade e respeito.

Daí, Sr. Newton Cardoso, essas são inverdades que não colam; são inverdades que
o povo sabe avaliar. Da mesma forma, ele disse que sou um político barato, e acho
que acertou, pois realmente sou, já que não compro votos, não faço negociatas para
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me  eleger,  não  faço  acordos  espúrios.  Realmente,  sou  um  político  barato;  sou
daqueles  que  ainda  têm  ideologia,  acreditam  em justiça  social  e  trabalham  para
apresentar um bom serviço.

Ele disse que eu traí o PTB nacional e chama o meu presidente Benito Gama de
amigo.  Ora,  ele  acertou!  É melhor  chamar  o  Benito  Gama de amigo,  porque ele
realmente é uma boa pessoa. Seria pior se o chamasse de cúmplice. Porém ele se
esqueceu de que o meu partido ainda não fez convenção nacional. Como posso ser o
traidor do PTB? Ontem houve convenção do partido, e decidimos apoiar o Aécio, o
Pimenta,  o  Anastasia,  como apoiamos  o  Alberto  Pinto  Coelho.  No  dia  27  é  que
teremos a convenção nacional em Salvador. Confesso que estou muito auspicioso e
espero que apoiem o Aécio para presidente do Brasil. Eu não sou um traidor como
diz. Ele se considera um homem honrado. Não o questionarei porque nunca disse
que  ele  não  era.  Quem disse  isso  foi  exatamente  o  Nilmário  Miranda,  em 1989.
Podem ver o discurso que ele fez nesta Casa. Eu nunca o ataquei nem lhe retribuí
com esse predicado de pessoa honrosa. Da mesma forma, digo que, se ele teve suas
contas aprovadas, as minhas também foram.

Ele diz ainda que tenho passagem pela Polícia Federal. E realmente tive, para tirar
passaporte  quando  fiz  diversas  viagens.  Quanto  a  ele  eu  não  sei.  Deixo-lhe  a
sugestão de ir à Polícia Federal e verificar de perto se o deputado Dilzon Melo tem
alguma  condenação.  Não  tenho.  Outra  coisa,  governador  Newton  Cardoso  e
deputado federal: quem tem 35 anos de vida pública não tem mais adjetivos a serem
atribuídos. A vida de quem tem 35 anos de vida pública é um livro aberto. Basta ver o
seu conteúdo. Qual é o conteúdo do livro de Newton Cardoso e qual é o conteúdo do
meu livro? O que temos são páginas a serem escritas. Isso é um fato. Com 35 anos
de  política,  não há  mais  nada a  ser  descoberto.  Tudo o  que  sabem  do  Newton
Cardoso já é público, tudo o que sabem deste deputado já é público.

Confesso  que  Deus  tem  sido  benevolente  comigo,  porque  já  estou  no  sétimo
mandato  e  nunca  perdi  uma  eleição.  Minha  votação  é  sempre  crescente,
reconhecimento de que os mineiros sabem do meu trabalho. Há outro aspecto: eu
não costumo baixar o nível e não farei isso com o Newton Cardoso de forma alguma.
Ontem, da mesma forma, ele usou a tribuna da Câmara dos Deputados, como mostra
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o jornal O Tempo,  para fazer acusações a minha pessoa. Não me preocuparei com
isso, não lhe darei resposta para que apareça no jornal, porque isso já é um costume.
Mas  eu  não  tenho  esse  hábito  e  não  me  curvarei.  Ele  pode  fazer  quantos
pronunciamentos  quiser,  porque  não  me  rebaixarei.  Quero  mostrar-lhe  que  sou
diferente dele, que não faço acusações vãs, não denigro a vida das pessoas. O que
temos de fazer nesta vida é ajudar a construir,  a fazer algo útil  para que amanhã
sejamos avaliados e censurados não somente pelas pessoas da Terra, mas também
por Deus.

Como  cristão  me  preocupo  com  o  futuro  dos  meus  filhos,  da  minha  família,
daqueles que me cercam, daqueles que confiam no meu trabalho. E se vocês da
imprensa  estão  trabalhando  por  uma causa  justa,  é  bom  que  procurem  saber  e
analisem quem é Dilzon Melo e quem é Newton Cardoso. Seria muito bom que se
fizesse essa avaliação para que vocês pudessem amanhã emitir juízo de valor.

Então,  meus  amigos,  não  tenho  o  hábito  de  usar  esta  tribuna,  mas  venho
exatamente para poder combater. Sabem por quê? Porque tenho uma família, tenho
eleitores e tenho um filho de 14 anos que não sabe da vida política, não sabe os
meandros da vida pública. Tenho outros filhos que já são mais criados, crescidos,
com mais idade e que entendem e sabem o pai que têm. Também tenho de me
justificar nesta tribuna pela minha esposa, pelo meu filho, que está em casa e que
olha sem saber o que fazer e o que responder. Estou respondendo não só a vocês da
tribuna, mas também à imprensa e aos meus amigos que estou nesta Assembleia há
seis mandatos expondo a minha vida a cada momento para que seja avaliada.

Então, Sr. Newton Cardoso, não faça acusações vãs, porque isso tem reflexo na
vida das pessoas. Mais uma vez, parafraseando J.K.: “Deus me poupou do medo”.
Portanto, não tenho medo de nada nessa vida, muito menos de Newton Cardoso.
Faço a ele o desafio: levante a minha vida. Vá à Polícia Federal, que faz um bom
trabalho, que é justa, que corre atrás e que representa a sociedade brasileira. Vá
atrás, Sr. Newton Cardoso, e levante naquela polícia o que há sobre Dilzon Melo.
Levante junto com os mineiros. Outra coisa posso dizer: os lustres e os cristais que
tenho na minha casa e na minha fazenda foram comprados e pagos com o meu
dinheiro.
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Não sou corrupto,  não compartilho  de  corrupção,  não faço  negociatas,  não me
locupleto de dinheiro público. Por isso quero deixar bem claro esta situação: honro os
meus compromissos. Nunca fui acusado, mas devia essa satisfação. Muitos amigos
nesta Casa que aqui estão, como Dalmo Ribeiro Silva, Braulio Braz e Jayro Lessa,
me disseram: “Dilzon, usar a tribuna para repelir e para rebater? Não faça isso, é
bobagem”. E eu disse a eles: “Tenho o dever moral de fazê-lo pela minha família,
pelos meus amigos e pelos meus eleitores”. Mas não farei mais, porque não quero
me rebaixar mais, não quero me igualar a esses que acusam sem prova. Não quero
ter uma página negra no livro que tenho escrito depois de mais de 35 anos de vida
pública.

Quando aqui...
O presidente (deputado Dinis  Pinheiro)  -  Deputado Dilzon Melo...  Ele ainda não

terminou para as pessoas educadas e compreensivas. Respeitem esta Casa. Fiquem.
Estou vendo ali tantos senhores e senhoras que vieram aqui buscar a sua demanda
de forma respeitosa, com apreço e cordialidade, então, vamos aplaudir. Isso é bonito.
Esta Casa é de vocês, mas é a Casa do respeito e das boas tradições. Agora, estou
vendo  uma minoria  que,  lamentavelmente,  não  é  merecedora  do  nosso respeito.
Respeitem esta Casa, sim. Venham para cá, venham trazer sua demanda, venham
trazer  o  seu clamor,  venham trazer  a  sua inquietação,  mas respeitando as  boas
tradições de Minas.

Estou  vendo  tantos  servidores  da  saúde  trazendo,  de  forma  respeitosa,  sua
demanda.  Estou  vendo  tanto  servidores  do  Judiciário  em  silêncio,  ouvindo
atentamente a manifestação de um deputado, de um empregado do povo. Estamos
aqui para traduzir em realidade as aspirações de vocês. Estamos aqui para ouvi-los,
para tentar contornar, buscar a convergência, a paz social.

Agora,  não venham agir  de forma desrespeitosa. Peço encarecidamente: vamos
ouvir  com  atenção  o  deputado  Dilzon  Melo  e  todos  os  outros  deputados  que
porventura  quiserem  manifestar-se.  Manifestação,  amigos  e  amigas,  com
cordialidade, com respeito, com apreço, deve ser louvada e aplaudida.

A  senhora  há  de  me  perdoar,  Deus  ainda  haverá  de  conceder-lhe  sábios
ensinamentos. Não é dessa maneira que a senhora vai cuidar dos seus filhos. Não é
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dessa  maneira  que  vai  construir  uma  sociedade  melhor.  Respeitem  esta  Casa,
comportem-se como o mineiro, que é educado, desprendido, generoso, sabe buscar
o seu sonho e sabe indignar-se, mas sempre com respeito.

Gostaria, com todo respeito aos senhores e às senhoras, dizer que esta Casa é de
vocês, esta Casa é do povo, mas também é a Casa do respeito, da boa educação e
da civilidade. Portanto, peço encarecidamente que todos ouçam, com silêncio e com
a  devida  atenção,  o  pronunciamento  do  deputado  Dilzon  Melo.  Após  seu
pronunciamento, se alguém quiser se manifestar, deverá ser respeitado. Mas peço
encarecidamente a compreensão para que o deputado Dilzon Melo possa expressar
sua manifestação, neste momento de notável significado para sua vida.

Quero  dizer,  amigo  Dilzon  Melo,  que,  na  condição de  mineiro,  na  condição  de
presidente da Assembleia, sempre falo, que vive um momento especial, sobretudo
por essa coletividade, por essa solidariedade comum, por essa construção abnegada
de  todos  os  deputados  e  deputadas,  seja  da  situação,  seja  da  oposição.  É  a
Assembleia  de  Minas  clara;  é  a  Assembleia  transparente;  é  a  Assembleia  que
conversa com todas as classes sociais;  é  a Assembleia que acolhe  a todos com
carinho; é a Assembleia que promoveu uma grande cruzada cívica com o Assine +
Saúde,  buscando  e  labutando  por  mais  recurso;  é  a  Assembleia  que,  de  forma
inédita,  acabou com o  14º  e  o  15º  salários  dos  deputados;  é  a  Assembleia  que
acabou com o pagamento de reuniões extraordinárias; é a Assembleia que sepultou,
de uma vez por todas, o pagamento do auxílio-moradia; é a Assembleia que tem a
humildade de ouvir, mas, acima de tudo, que tem uma vontade férrea de aprender.

Portanto, peço encarecidamente respeito, porque estamos aqui para tratá-los com
respeito,  para  promover  a  convergência,  para  buscar  o  acolhimento  das  suas
demandas. Esse é o nosso dever porque somos seus empregados, mas, por favor,
peço aqui respeito, obediência e, acima de tudo, cordialidade com o pronunciamento
do deputado Dilzon Melo.

Com a palavra o deputado Dilzon Melo.
O  deputado  Dilzon  Melo  -  Pois  não.  Vou  somente  completar  um  raciocínio  e

concedo aparte ao deputado Lafayette de Andrada.
Queria pedir a compreensão da galeria para terminar o meu pronunciamento, que
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não tem nada de ofensivo  a vocês,  a ninguém, simplesmente  é uma questão de
honra que está em jogo. Gostaria de dizer ao meu amigo Rogério Correia e ao meu
amigo  Adelmo  Carneiro  Leão  que  digam  ao  candidato  da  oposição,  Fernando
Pimentel, que nunca o agredi e nunca falei mal dele em público.

Vocês talvez não estejam entendendo o motivo  dessas  agressões.  Tudo isso  é
porque  o  meu  partido  passou  na  televisão,  no  horário  político,  simplesmente  no
aniversário do deputado federal Newton Cardoso em Contagem, uma imagem dele
junto com Fernando Pimentel e este agradecendo ao Newton Cardoso, convidando-o
para renovar Minas Gerais e levantando-lhe a mão.

Quero dizer a vocês que, se a minha mão estivesse sendo levantada por Aécio
Neves, por Anastasia, por Pimenta da Veiga, por Alberto Pinto Coelho, eu me sentiria
orgulhoso, honrado por ter a mão levantada por eles. Não sei por que o Sr. Newton
Cardoso se ofendeu tanto. Não vi motivo para que ele se ofendesse, porque quem
levantou a mão dele foi  exatamente o candidato a governo da oposição, que não
recebeu deste deputado nenhuma acusação, nenhuma palavra de desqualificação.
Ao contrário, já estivemos juntos no passado, já fornecemos a ele um vice-prefeito.
Então, não vi motivos para que ele pudesse jogar tanto ódio na tribuna da Câmara
dos Deputados e colocar nos jornais. Certamente deve haver alguns motivos para
transmitir tanta baboseira, tanta bobagem.

Nesse último jornal, de ontem, ele disse, inclusive, que sou sócio do Youssef. Não
sei nem quem é Youssef. Isso é da cúpula alta,  deputado Newton Cardoso,  é de
deputado federal para cima. Isso aqui não é da plebe rude não! Youssef mexe com
milhões e milhões de dólares. Isso não é para baixo clero.  É coisa lá para cima.
Então, não sei que tipo de acusações que ele faz. Diz, inclusive, das passagens na
Polícia  Federal  quando  eu  disse  que  lá  estive  por  diversas  vezes  para  tirar
passaporte.

Então, meus amigos, é assim que nos sentimos, indignados, quando uma pessoa
que atinge um certo nível usa e abusa da imunidade parlamentar para falar bobagem.
Deveríamos usá-la para ajudar, para fazer alguma coisa, e não para ficar lançando
farpas.
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O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Dilzon Melo, serei muito
breve.

Quero dizer  que tenho o máximo respeito  pelo  ex-governador  Newton Cardoso,
mas, nesse episódio lamentável, penso que ele, realmente, se exasperou e foi um
pouco além quando trouxe alguns impropérios referindo-se a V. Exa.

Quero aqui dar o meu testemunho, e essa é a razão da minha fala, de que, quando
cheguei  aqui  ao  Parlamento,  sempre  tive  não  só  apreço,  mas  dos  meus
companheiros mais antigos que conheci - e hoje conheço-o muito bem - sempre tive o
máximo respeito. Sempre tivemos, todos nós,  deputados, de V.  Exa.  uma palavra
serena, conciliadora, experiente e nunca - e é isso que quero dizer - nenhum de nós
deputados presenciou partir de V. Exa. nenhum tipo de desacato, de ação rude com
quem quer que fosse.

Então, quero apenas lamentar esse episódio e dizer que não podemos, realmente,
concordar com as palavras do ex-governador Newton Cardoso no que se refere a V.
Exa. Porque temos por V. Exa. o maior apreço e o maior senso de dignidade por
todos os deputados aqui desta Casa.

Era esse o aparte que queria fazer, um registro importante em nome da verdade.
Muito obrigado, deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon Melo - Obrigado, deputado Lafayette de Andrada.
A deputada Luzia Ferreira (em aparte)* - Trago a V. Exa. a minha solidariedade,

pois foi atacado, como V. Exa. mesmo disse, com mentiras e inverdades.
Acho que a disputa política tem de ser feita por meio das ideias. É isso que qualifica

o  processo  eleitoral,  que  é  o  espaço  de  decidir  projetos,  propostas  para  que  a
população  possa  fazer  uma  escolha  consciente.  Ao  atacar  V.  Exa.  com  tanta
veemência, mostra, primeiramente, que está com medo da aliança dele com, no caso,
o PT. O PMDB é aliado do PT nacionalmente e aqui também já decidiram que são
aliados.  Quer  dizer,  estarrece-me  saber  que  mostrar  os  dois  juntos  causa  tanto
estranheza, pois, na campanha, vão estar por esta Minas toda, juntinhos, de braços e
mãos dadas, percorrendo o Estado.

Ele é uma figura importante dentro do PMDB. Foi governador e não ficará em um
canto da campanha, vai estar defendendo. É estranho ter de partir para agressão.
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O contrário talvez pudesse ser justificado se os petistas se levantassem contra essa
aliança. Tradicionalmente o PT estava contra Newton Cardoso e contra sua política
como governador.  O  contrário  poderíamos  entender,  pois  haveria  uma lógica:  os
petistas renegarem essa presença, as mãos dadas.

Quero me solidarizar com V. Exa. Isso mostra um comportamento baixo na disputa
política. Talvez por isso tanta gente rejeite Newton Cardoso. Vou aproveitar para dizer
a V. Exa. que os fortes perdoam e os fracos são vingativos. Ele mostrou esse lado.
Obrigado.

O deputado Dilzon Melo - Obrigado, deputada Luzia Ferreira.
O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Dilzon  Melo,  não  tenho

procuração para defendê-lo,  mas tenho a procuração do respeito que se deve ao
próximo  para  o  que  vou  dizer  neste  instante.  Começo  me  lembrando  do
desembargador Dario Lins quando ele afirmou que denúncia sem prova é sino sem
badalo.  O  que  se  faz  com  V.  Exa.  se  aplica  perfeitamente  ao  princípio  do
desembargador Dario Lins.

Ao que me lembro e vi pela televisão, na publicidade do PTB, tão bem presidido por
V.  Exa.,  o  ex-governador  Newton  Cardoso  recebeu  o  candidato  a  governador
Pimentel em sua residência para comemorar seu aniversário. O PTB perguntava se
esse era o entendimento que o povo mineiro estava querendo. Não vi nisso nenhuma
ofensa para causar tamanha reação. Aliás, tamanhas acusações a V. Exa. Realmente
não vi isso. V. Exa. fez uma pergunta ao povo de Minas Gerais. Se o ex-governador
entendeu que era uma ofensa, penso que ele se precipitou em acusar V. Exa. da
forma como o acusou. Pelo que conheço de V. Exa. - o conheço há pelo menos 15
anos -, penso que essas acusações foram totalmente precipitadas. Por isso ocupo
essa tribuna para, de público, dizer que denúncia sem prova é sino sem badalo. V.
Exa. merece todo o respeito da nossa parte.

O deputado Dilzon Melo - Muito obrigado, deputado Bonifácio Mourão.
O deputado Braulio Braz (em aparte)* - Boa tarde, nobre deputado Dilzon Melo,

companheiros da Assembleia. Caro deputado Dilzon Melo, permito-me falar em nome
da bancada do PTB aqui da Assembleia Legislativa para apoia-lo. Quero dizer que V.
Exa. tem um comportamento ilibado. Eu o conheço há oito anos. Estive com V. Exa.
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na  Assembleia  trabalhando em prol  do  interesse dos  mineiros.  Só  assisti  aqui  a
comportamento exemplar de sua parte. Ratifico suas palavras ao dizer que aqui na
Assembleia você é respeitado,  como tem também o respeito  dos mineiros  que o
apoiaram em diversas oportunidades quando se candidatou.  Quando colocou seu
nome em apreciação popular, obteve êxito e continua sendo um político de respeito.
Portanto, penso que não temos nada a acrescentar, a não ser dizer que V. Exa. está
lavando  a  alma  ao  responder  às  agressões  verbais  do  ex-governador  Newton
Cardoso. Acredito que V. Exa. esteja fazendo um bom papel.

O deputado Dilzon Melo - Obrigado, deputado Braulio Braz.
O deputado Cabo Júlio  (em aparte)*  -  Deputado Dilzon Melo, V. Exa.  sabe que

tenho o maior respeito pela sua história, por sua consideração e pelo seu trabalho.
Posso fazê-lo por ser da executiva. E em nome da executiva do PMDB, quero dizer
que, da nossa parte - digo também ao nosso presidente Dinis Pinheiro -, queremos
uma campanha de alto nível nessa eleição. Queremos que o debate do Estado nessa
eleição seja um debate de ideias, e não um debate de pessoas. O povo de Minas
Gerais  vai  escolher  quem  vai  governar  Minas,  vai  escolher  quem  serão  seus
representantes como deputados e senadores.

Esta é nossa ideia. Da parte do PMDB, não temos qualquer intenção de achincalhar
pessoas porque entendemos que isso não é bom para a democracia, não é bom para
ninguém e esconde a real necessidade da população de conhecer os projetos de
cada candidato e, assim, fazer sua escolha. Não quero entrar no mérito da discussão.
Quero dizer apenas, falando como representante do PMDB nesta Casa, que nossa
vontade é fazer uma disputa leal, de alto nível e de ideias, para que o povo possa
escolher.

Digo ainda que tenho o maior respeito pela história de V. Exa. nesta Casa e como
um bom amigo. Vamos ao debate de ideias, não ao debate de pessoas. Receba os
nossos respeitos.

O deputado Dilzon Melo - Obrigado, deputado Cabo Júlio.
O deputado Carlos  Pimenta  (em aparte)*  -  Também gostaria  de  trazer  o  nosso

abraço ao deputado Dilzon Melo neste momento. Acho que não é nem necessária a
nossa solidariedade porque seu passado e sua história de vida, por si, seus atos e
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seus muitos anos de mandato nesta Casa falam tudo. Quem quer que conheça Dilzon
Melo sabe quem ele é. Em Varginha, por exemplo, o pessoal reconhece o trabalho de
V. Exa. como prefeito e parlamentar.

Concordo  com  o  pronunciamento  do  deputado  Cabo  Júlio:  a  política  não  pode
perder o fio da meada. Estamos vivendo um momento de exceção em nosso país, e
as  pessoas  de  bem,  parlamentares  ou  não  -  professores,  médicos,  pedreiros,
pessoas de qualquer profissão -, têm de ser respeitadas. Não podem achincalhar a
vida das pessoas como se fez agora. V. Exa. tem toda moral para estar aí e falar que
é um homem de bem. Receba o meu abraço pessoal e o abraço do meu partido.
Tenho certeza de que, no futuro, o andar da carruagem vai dizer quem é Dilzon Melo
e ressaltar a sua importância para este parlamento e para Minas Gerais. Obrigado.

O deputado Dilzon Melo - Obrigado, deputado Carlos Pimenta.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ouvi com muita atenção, caríssimo

deputado Dilzon Melo, seu desabafo dessa tribuna. Foi o desabafo de uma longa
trajetória, de vários mandatos também como prefeito municipal. Com certeza, por sua
trajetória, V. Exa. tem no Parlamento mineiro o respeito e a admiração de seus pares.

Quero me unir a V. Exa., à sua família, a seus eleitores e ao nosso Sul de Minas,
onde tenho a  honra  de  dividir  votos  com V.  Exa.,  mas onde,  durante  uma longa
caminhada de muitos mandatos, nunca tivemos qualquer divergência na captação de
votos. Pelo contrário,  sempre trabalhamos com altivez,  respeito e,  principalmente,
transparência.  Então,  quero  me  unir  a  V.  Exa.  dizendo  que  pode  contar  com  a
solidariedade e  o  apreço  que este  deputado tem  por  V.  Exa.  e  por  sua conduta
exemplar na vida pública.

O deputado Dilzon Melo - Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Finalizando minhas palavras, quero dizer que tenho grande respeito pela bancada

do PT nesta Casa. São todos meus amigos, pessoas que lutam ideologicamente e
que, é claro, travam suas discussões, mas em alto e bom nível. O mesmo digo em
relação aos companheiros do PMDB, contra os quais nunca dirigi  uma palavra de
desabono, o que não vou fazer agora. Quero que todos sejam testemunhas de que
não lancei daqui sequer uma ofensa ao Sr. Newton Cardoso. Nem pretendo fazê-lo,
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para não me igualar a ele. Quero ser diferente. Quero trabalhar em alto nível; não
quero baixar o nível.

O jornal que tenho em mão refere-se ao vídeo de Pimentel e Newton. Aliás, acho
que, se alguém tivesse de se pronunciar daqui, seria a bancada do PT. Talvez eles é
que devessem estar ofendidos.

Mas o WhatsApp que está aqui, do vídeo de Pimentel com Newton, bombou por aí,
e não foi o PTB. Está bombando por aí porque certamente o Sr. Newton Cardoso tem
uma história. O passado nos diz, e os nossos pais nos diziam sempre: diz-me com
quem andas e eu te direi quem és. Isso decidirá o futuro de cada um de nós, decidirá
o futuro da eleição, e colocará aquele que o mineiro achar melhor para Minas Gerais.

Então,  Sr.  Governador,  quero  dizer  que Deus  me poupou do medo.  Não tenho
medo.  Está desafiado a apresentar  todas as provas que o senhor  disse ter.  Mas
apresente, não faça como já fez no passado, cheio de mentiras. Apresente as provas.
Não voltarei a esta tribuna para combater as baboseiras que são ditas. Hoje o faço
em nome da minha família, do meu filho, dos meus amigos e dos meus eleitores, para
que fique bem claro que o meu livro está aberto e escrito para que todos possam ler.

O deputado Rômulo Veneroso (em aparte)* - Serei breve. Obrigado pelo aparte.
Deputado  Dilzon  Melo,  nós,  deputados  que  conhecemos  sua  vida  pública,  sua

retidão,  sua  sinceridade,  seu  coleguismo,  não  temos  dúvida  nenhuma.  Foi  muito
oportuno  o  uso  da  tribuna  neste  momento,  porque  tenho  certeza  de  que,  neste
estado, V. Exa. é uma pessoa querida e tem milhares de eleitores e apoiadores que,
neste momento, estão vibrando com toda essa justificativa e sua categoria de ter
colocado dessa forma. Uma forma honrosa e desafiadora. Parabéns, deputado Dilzon
Melo.

O deputado Dilzon Melo  -  A todos  que me ouviram e à  imprensa que possam
registrar,  porque  não  pretendo  sequer  fazer  depoimento  nesse  sentido,  nem  dar
entrevista, pois não quero polemizar tal fato. Isso é de uma pequenez muito grande, e
nem deveria constar nos anais desta Casa, muito menos nos anais da política, que
todos nós, nesta Assembleia, trabalhamos para que seja melhor, com respeito, com
debate de ideias, valorizando pessoas, para que o povo de Minas seja valorizado.
Muito obrigado a todos.
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* - Sem revisão do orador.
O presidente - Deputado Dilzon Melo, um abraço superespecial. V. Exa. pode estar

certo de que a senhora sua esposa,  os seus filhos,  aliás, todos os mineiros e as
mineiras, e, de forma especial, esta Assembleia têm enorme orgulho da sua história.
História de vida reta, limpa, decente, sempre voltada para o bem-estar de todos os
mineiros e mineiras.

Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputado Dilzon Melo, deputadas e

deputados, senhoras e senhores servidores públicos que nos visitam no dia de hoje,
companheiros da imprensa, tratarei de outro assunto. O deputado Dilzon Melo fez um
longo  pronunciamento  sobre  a  questão  de  alianças,  mas  não  quero  entrar  na
discussão de respostas que foram dadas por tal  ou qual deputado em relação ao
deputado  Dilzon  Melo.  Não  escutei,  não  ouvi,  não  quero  saber  desse  assunto,
sinceramente. Faço ideia.

O que quero dizer, aproveitando a oportunidade, deputado Dilzon Melo, é que a
propaganda que o PTB preferiu  colocar  no ar é infeliz e,  no meu ponto de vista,
insincera. O PTB já fez alianças com o PMDB em vários locais, inclusive com Newton
Cardoso.  O  próprio  PTB  já  participou  do  governo  do  Newton  Cardoso.  Então  a
propaganda não tem sinceridade.  É uma propaganda que serve  aos  objetivos do
senador Aécio Neves e do seu partido. Aliás, serviu de sabujice a ele para mostrar
serviço e atacar o PT, que é o que pretendia a propaganda. Para mostrar serviço ao
PSDB. Nesse sentido faço a crítica, uma crítica política. E digo mais: o deputado
Marcus Pestana, presidente do PSDB, há pouco tempo esteve na sede do PMDB
para pedir apoio, inclusive do Newton Cardoso e do conjunto PMDB. Esteve lá. Pediu
de qualquer forma, inclusive ofereceu coisas para ter o apoio do PMDB, cargos e etc.
Foi publicado. Presidente estadual do PSDB.

Então, a propaganda serviu de sabujice, eu diria, mostrou serviço e, por exemplo,
não trata de uma questão que precisa ser tratada, que é a reforma política no Brasil.
Aliás, o PTB nunca vota favoravelmente à reforma política no Congresso Nacional.
Nós queremos fazê-la.

Sinceramente, não vou entrar na discussão do que disse Newton Cardoso. Se falou
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inverdades,  conforme  V.  Exa.  diz,  sem  sombra  de  dúvida  V.  Exa.  tem  minha
solidariedade. Agora, do ponto de vista político, não esperava que o PTB fizesse uma
propaganda daquele tipo. Se o PTB está tão preocupado com alianças que sejam
apenas estratégicas e ideológicas, deveria ter cuidado com as que faz com Eduardo
Azeredo e outros, que também estão na aliança do partido de V. Exa. Só que essa é
uma outra discussão que precisa ser feita.

Sr. Presidente, vim tratar hoje de outro assunto, um assunto alegre que interessa a
Minas Gerais e que tem sido pouco dito no nosso estado. Afinal de contas, amanhã
iniciaremos a Copa do Mundo no Brasil  e,  como disse ontem a nossa presidenta
Dilma, a Copa das Copas. Um evento de enorme grandeza para o mundo e, sem
sombra de dúvida, para nosso país. A realização da Copa do Mundo no Brasil é um
sonho antigo de todos os brasileiros e brasileiras.

É motivo de orgulho para o Brasil ter a Copa aqui. Hoje temos o olhar de todo o
mundo no nosso país. A partir de amanhã as 32 melhores seleções do mundo estarão
aqui. Isso é muito orgulho. Não é verdade? Oito bilhões de pessoas estarão olhando
para o nosso Brasil. Vejam o que todos nós, brasileiros, conseguimos trazer para cá.
Nós, do PT, temos muito orgulho de ter conseguido com o presidente Lula, no seu
governo, trazer a Copa, que será realizada agora no governo da presidenta Dilma. No
entanto, isso não significa que esta seja uma Copa do PT ou da esquerda.  Nada
disso. Esta é a Copa do Brasil, a Copa das Copas. É muita satisfação tê-la aqui.

Em  Belo  Horizonte,  estamos  com  duas  seleções  do  mundo,  uma  na  Toca  da
Raposa e outra no glorioso Clube Atlético Mineiro.

Com muito louvor, recebemos o Chile e a Argentina, que estão aqui hoje em Belo
Horizonte.  Teremos jogos em BH fundamentais  para a realização da Copa,  como
Colômbia  e  Grécia,  Argentina  e  Irã,  Bélgica  e  Argélia.  Além  disso,  se  nos
classificarmos em primeiro lugar - essa é a nossa torcida -, teremos provavelmente o
Brasil jogando em Belo Horizonte.

Portanto, é a Copa das Copas sendo aqui realizada. Já é um grande legado um
país que não está entre os países ditos mais ricos do mundo conseguir  trazer os
olhares  e  a  Copa  para  cá.  Estou  achando  que,  em  Minas  Gerais,  o  estafe
governamental  não  me  parece  muito  feliz  nem  satisfeito  com  esta  Copa,



1321
____________________________________________________________________________

diferentemente dos brasileiros e dos mineiros e das mineiras. Inventaram um monte
de coisas para que a Copa desse errado.

Outro dia estava vendo a capa da Veja, que chamo de Veja fofoca,  Veja bandida,
revista de baixaria e de fofocas políticas e outras. Quando a Copa veio para o Brasil,
essa revista dizia, para incentivar o povo brasileiro contra ela: “Os estádios só ficarão
prontos em 2038”. Ganhamos 24 anos a menos, porque realizamos a Copa. Naquela
época, a Veja já dava o tom contra a Copa, repetindo: “Os estádios só ficarão prontos
em 2038”.  Que nada.  Os estádios  estão aí,  bonitos;  servirão  também para  trazer
turistas para o nosso país. Como a presidenta Dilma já esclareceu, são estádios que
foram construídos com dinheiro privado, do Estado e do BNDES, que será pago.

Mas esses R$8.000.000.000,00 são muito  inferiores,  por  exemplo,  aos  mais  de
R$1.000.000.000.000,00 investidos em estados, municípios e União, em relação à
verba  do  sistema educacional,  no  mesmo período,  de  2003  até  agora.  Tentaram
desqualificar a Copa também, como se o povo brasileiro não merecesse ter também
diversão, arte, cultura, Copa do Mundo; como se isso só pudesse existir nos países
de  primeiro  mundo,  nos  Estados  Unidos,  Inglaterra  -  só  eles  merecem.  Nós,
brasileiros, não merecíamos a Copa.

Tentaram desfazer da Copa do Mundo de toda forma. Disseram até que a dengue ia
interromper  a  Copa  do  Mundo.  Haveria  uma  crise  de  dengue  agora,  em  pleno
inverno, que não possibilitaria que a Copa do Mundo se consolidasse em nosso país.
Dengue, agora, no inverno. Disseram que a Copa não poderia se realizar no Brasil,
que não daria certo. Disseram ainda que o Brasil não tinha condições de receber a
Copa do Mundo,  desfizeram do nosso povo.  Mas vamos dar  um exemplo  bonito:
vamos receber, e muito bem, os estrangeiros que estão vindo para cá, não apenas
porque trazem divisas, mas também porque nós, brasileiros, somos um povo muito
afável,  que  reconhece;  um  povo  que  não  tem  preconceito  ou  que  tem  menos
preconceitos do que em outros países, até por causa da sua miscigenação. Vamos
realizar uma Copa, mas que seja uma copa também em que não haja racismo, uma
Copa que seja o exemplo das Copas. O Brasil precisa disso. Temos um olhar muito
positivo.

Ontem  a  presidenta  Dilma  fez  um  pronunciamento  sobre  a  Copa,  falou  desse
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orgulho,  disse que 3 milhões de pessoas vão se deixar fascinar pela arte das 32
melhores seleções do planeta. A presidenta chamou os turistas para estar aqui e se
encher de alegria e orgulho,  que é o que o povo brasileiro vai  demonstrar  nesse
período. Ela também disse que o Brasil, assim como o Cristo Redentor, estará de
braços abertos para acolher todos os turistas que vierem para cá. Ela disse mais: que
essa Copa teve de ser disputada, suada, sofrida. Mas todo jogo é assim, e, no Brasil,
não seria diferente. Mas o nosso país está preparado, está vencendo os obstáculos e
vai vencer dentro e fora do campo.

A presidenta  chamou  a  atenção,  e  eu  também  chamo  aqui,  dos  pessimistas,
aqueles que disseram que não teríamos Copa, que não teríamos nem estádios. Os
estádios estão prontos. Disseram que não teríamos aeroportos. O Brasil  hoje tem
milhões e milhões de voos a mais do que tinha anteriormente. Capacitamos também
os nossos aeroportos, que ficarão, com muito orgulho, para o brasileiro e a brasileira.

O  deputado  Paulo  Guedes  está  me  solicitando  aparte,  vou  concedê-lo.  Hoje,
deputado Paulo Guedes, andam de avião no Brasil os pobres também. Quem tem
raiva disso são algumas madames, que vão à televisão dizer que agora os aeroportos
estão parecendo rodoviária,  estão todos cheios.  Ainda bem, porque agora o povo
brasileiro tem também o direito de andar de avião, de se locomover bem no Brasil.
Quem não gosta de igualdade são essas madames, que acham ruim, como disse o
Lula  na  convenção  do  PT,  porque  colocam  um  perfuminho  francês,  saem  todas
serelepes para a rua e, quando voltam, a empregada também está com o mesmo
cheiro do perfume francês. Isso é verdade. É a igualdade que está acontecendo - as
praias  estão  cheias,  as  universidades  estão  com negros,  pessoas que vieram de
escolas públicas. Esse é o novo Brasil, o Brasil que recebe essa Copa do Mundo.
Portanto, a igualdade, os aeroportos, os BRTs, os metrôs, o que foi construído é para
o  povo  brasileiro,  que  demanda  mais  estrutura.  A Copa  apressou  essa  estrutura
necessária, que está sendo construída no País. Esse é o presente da Copa.

A presidenta falou ainda ontem, com muita felicidade - aliás, a Dilminha paz e amor
-, dos pessimistas. Não só dos pessimistas, presidenta Dilma, mas também daqueles
que  tentaram  boicotar,  não  quiseram  e  não  querem  essa  Copa  até  hoje.  Fico
abismado de ver, por exemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais agirem assim.
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Como eu disse, estamos recebendo duas seleções: Argentina e Chile.
O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Uruguai.
O deputado Rogério Correia* - Vamos receber a Seleção Brasileira, que vai jogar

aqui. A seleção do Uruguai já está em Sete Lagoas. Na verdade, vamos receber três
seleções em Minas Gerais, e não vi tanta propaganda em Minas como precisava ver.
O máximo que o governo fez foi enfeitar alguns lugares. Colocou uma luzinha na
Cidade Administrativa e outra na Praça da Liberdade, mas empenho do governo para
uma Copa dessa dimensão não houve. As pessoas, os governos e os partidos acham
que essa Copa seria do PT, não enxergam e torcem contra ela.

Presidente, aqui mesmo na Assembleia Legislativa não tem nada. No Natal, tinha
tanto Papai Noel que tropeçávamos neles. Trouxe uma bandeirinha do Brasil, pois a
Assembleia  Legislativa  não  tem  um  enfeite  de  Copa  lá  fora.  Vou  deixar  esta
bandeirinha aqui na tribuna, porque sinceramente esta Assembleia, que é a Casa do
povo  de  Minas,  deveria  ter  feito  um  enfeite  ou  uma coisa  bonita.  Vou  deixar  a
bandeirinha  do  Brasil  aqui  para  lembrar  que  haverá  Copa.  Na  época  de  Natal,
trombávamos em Papai Noel.

Parece que isso foi um reflexo do governo de Minas, que não acreditou na Copa, ou
daqueles que torcem contra ela. A Copa vai dar certo. A Copa vai ser um sucesso. A
Copa vai ser bonita. Já está sendo criado esse clima de Copa. Mineiro ou mineira,
não deixe que o pessimismo do governo do Estado faça parte de seus corações.
Coloque uma bandeirinha do Brasil em algum lugar, porque o Brasil é nosso. Com
muito orgulho, queremos o nosso Brasil. Coloque a bandeirinha e torça pela Seleção
Brasileira. Não tem nada a ver torcer pela Seleção Brasileira e não ter educação, pelo
contrário.

Aqui em Minas, a dívida do Estado com a educação é de R$8.000.000.000,00. Em
Minas  Gerais,  sim,  o  dinheiro  que  não  foi  investido  dava  para  fazer  uma  Copa
completa. Isso não significa que, para investir na educação, não haverá Copa. Não é
essa a dimensão e a comparação que deve ser feita. Tem de haver mais verbas para
a educação e tem de haver Copa também, porque isso traz divisas e faz o nosso país
crescer, com certeza. É com muita satisfação que amanhã vamos iniciar a Copa das
Copas.
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Vim  aqui  parabenizar  o  brasileiro  e  a  brasileira  que  vão  receber  com  muita
dignidade os estrangeiros e fazer uma grande Copa.

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, primeiro quero
parabenizá-lo por trazer um tema tão importante num momento tão importante para o
nosso país: a Copa do Mundo. Gostaria de lembrar que de quatro em quatro anos o
País inteiro se mobiliza para assistir aos jogos, festejar e torcer pelo Brasil. O que
mais  me  impressionou  neste  ano,  deputado  Rogério,  foi  o  boicote  da  grande
imprensa.

Nas copas passadas, a Rede Globo tratava a Copa como o evento do mundo, mas,
neste ano, a grande imprensa, especialmente a Rede Globo, tentou boicotar a Copa o
tempo inteiro. O objetivo da Globo não era boicotar a Copa, mas boicotar o governo
da nossa presidenta Dilma, porque o grande partido de oposição deste Brasil  é a
imprensa, liderada pela Rede Globo e pela revista  Veja,  que fizeram esse grande
império  à  custa  do  sofrimento  do  povo  brasileiro.  A  Globo,  que  apoiou
escancaradamente a ditadura e o golpe militar  neste país, agora tenta derrubar a
democracia  que está  vibrando  no País,  com a  geração de oportunidades que  os
governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma têm feito pelo país.

Eles  não admitem, mas V.  Exa.  está coberto  de  razão,  deputado Rogério.  Tem
muita  gente  da  elite  que  realmente  não  admite  ver  trabalhador  rural,  pedreiro,
carpinteiro ou empregada doméstica andando de avião. Eles não admitem isso. Eles
entendem que os aeroportos tinham de ficar só para eles, igual à época do Fernando
Henrique.

O Aeroporto de Confins atendia apenas os voos internacionais, deputado Rogério,
desciam dois ou três aviões por dia, ninguém andava de avião porque as pessoas
não tinham emprego,  não tinham esperança,  não tinham renda.  E hoje,  12  anos
depois do fim do ciclo do PSDB no País, o Brasil voltou a sonhar. Criamos 22 milhões
de empregos com carteira assinada, melhoramos a qualidade do salário mínimo e
recuperamos o seu valor, que só valia US$70,00, e hoje ultrapassa US$300,00. Eles
não podem admitir, essa elite não engole que um torneiro mecânico, um trabalhador,
um retirante da seca nordestina, que é Luiz Inácio Lula da Silva, tenha feito pelo
Brasil o que eles não conseguiram fazer em 500 anos.
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Por exemplo, na educação, o Brasil só tinha 100 escolas técnicas até 2003, mas de
lá para cá já construímos mais de 500 escolas técnicas; 1,5 milhão de jovens estão
estudando de graça nas universidades por meio do ProUni, do Fies e do Pronatec.
Criamos mais de 30 universidades no País, e eles ficaram oito anos e não criaram
sequer uma extensão de campus universitário. O saldo da educação da era FHC é
zero. Os investimentos na área social também eram zero. O Pronaf para a agricultura
familiar  não  chegava  a  R$1.000.000.000,00,  que  neste  ano  ultrapassa
R$25.000.000.000,00.

É por isso que essa pequena elite, que usava o País, que governava apenas para
eles, uma elite que vivia na Europa, governava o País olhando para a Europa e de
costas para o povo brasileiro. Graças a Deus, isso faz parte do passado, um passado
que não temos nenhuma vontade que volte. Hoje o povo brasileiro pode sonhar não
só com o emprego, com a renda, mas com os programas que lhe deram condições de
viver melhor, como o Minha Casa, Minha Vida, o Luz para Todos, tantos programas
que mudaram a realidade do povo brasileiro.

É por isso que em 12 anos de governo do PT o Brasil pode realizar esse sonho, o
grande sonho de ter  de volta ao País uma Copa do Mundo. E não é só a Copa,
porque em 2016 vamos ter as Olimpíadas. São os dois eventos esportivos maiores do
mundo que serão realizados no País.  O Brasil  até tentou, na época de Fernando
Henrique e de outros governos, realizar a Copa, mas não conseguiu porque o País
naquela época não tinha condições de fazer o que fizemos, de construir toda essa
infraestrutura para se realizar a Copa. A imprensa que prega o contrário, que tenta
colocar na cabeça das pessoas que estão tirando dinheiro da educação para fazer
estádio, diz uma grande mentira. Ontem a presidenta Dilma os desmascarou em um
pronunciamento à Nação. Os estádios foram feitos com financiamentos do BNDES e
pela Caixa Econômica Federal, e esses recursos voltarão para os cofres do governo.
As obras de infraestrutura urbana são um legado que a Copa vai deixar para todos os
brasileiros.  As  avenidas,  os  metrôs,  os  aeroportos,  tudo  isso  ficará  para  o  povo
brasileiro.

Então, a Copa, além de trazer turistas, milhares de pessoas que veem do mundo
inteiro  conhecer  o  Brasil,  fará  com  que  o  mundo  inteiro  conheça  as  nossas
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potencialidades,  porque  o  evento  será  transmitido  para  8  bilhões  de  pessoas  no
mundo.

Portanto,  temos  de  ter  orgulho  de  realizar  a  Copa.  Eu  tenho  orgulho  de  ser
brasileiro, de ver que o povo melhorou de vida, que o trabalhador rural é respeitado,
que  o  banco  vai  atrás  dele  para  oferecer  empréstimo do  Pronaf.  Antigamente,  o
trabalhador  rural  só  entrava  em  agência  bancária  para  pagar  conta  e  era  mal
recebido.  Hoje,  o  povo  está  vibrando  porque  as  empregadas  domésticas
conquistaram  o  direito  de  ter  carteira  assinada,  salário,  direitos.  Antigamente,  na
época deles, emprego de doméstica era favor, era dar comida e pagar uma mixaria.
Hoje não, todos têm os direitos. As cotas que criamos nas universidades, tudo isso
são conquistas do nosso governo.

Por isso tenho orgulho de ser brasileiro e de dizer, Rogério, como você disse, que
está na hora de todo brasileiro torcer pelo Brasil. Você trouxe uma bandeira, estou
trazendo três. Eu as deixarei para meus colegas, porque temos de vestir a camisa
verde-amarela e torcer para o Brasil, que será hexacampeão. Tenho certeza disso.
Estamos  torcendo  para  o  Brasil.  Há  aquelas  pessoas,  lideradas  pela  grande
imprensa, que torcem contra o povo, que torcem contra o Brasil. Há gente torcendo
para o Brasil perder porque acham que, se o Brasil perder a Copa, conseguirão tirar
Dilma do poder. Eles estão se esquecendo de que o povo brasileiro é muito mais
inteligente que isso. Vamos ganhar a Copa e reeleger nossa presidenta Dilma. Viva o
Brasil! Viva o povo brasileiro!

O deputado Rogério Correia* - Viva! Muito bem, Paulo Guedes. Vamos ganhar a
Copa, com gol do Jô. Ouviu, Paulo Guedes? Com gol do Jô.

Concederei aparte ao deputado Doutor Wilson Batista daqui a pouco.
Doutor Wilson Batista, só fornecerei os dados que o deputado Paulo Guedes citou.

Quanto  aos  passageiros  de  avião,  saltamos  de  33  milhões,  em  2003,  para  113
milhões, dados do ano passado. Chegaremos a 200 milhões, em 2020. É claro que
os  aeroportos  precisavam  de  um  trabalho  de  infraestrutura.  O  País  evoluiu,  as
pessoas  tiveram  mais  renda.  Logo  o  acesso  também  aos  aviões  e  aos  voos
aumentou. Veja o salto que demos: de 33 milhões para 113 milhões. Vamos alcançar
200 milhões.
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Citarei os dados da educação. Governo federal, estados e municípios investiram
cerca  de  R$1.700.000.000.000,00  em  educação  e  saúde,  desde  2010,  quando
começou  a  se  falar  em  Copa  do  Mundo.  Esse  dado  é  importante.  De  quando
começaram a edição da Copa do Mundo e as obras dos estádios, de 2010 a 2013, o
custeio e o investimento em educação e saúde foram de R$1.700.000.000.000,00.
Contrapor  saúde e educação com Copa não é uma comparação verdadeira.  Não
estou dizendo que não sejam necessários mais investimentos em educação e saúde.
É preciso, mas não são os investimentos com a Copa, com os estádios que farão
falta ao sistema educacional da forma que quiseram dizer aqueles que defendem que
o Brasil não tenha Copa, até porque o que vem de recurso com a Copa do Mundo
será muito superior ao custo dos estádios. Refiro-me ao que virá com o turismo, com
os investimentos, com a aceleração de empregos, como todos sabem. É uma mera
desculpa daqueles que torceram contra o Brasil durante esse período, entre eles a
revista Veja. Passarei os outros dados depois.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Serei breve, deputado Rogério
Correia,  e agradeço de antemão o aparte.  Quero dizer  aqui que o único inocente
nessa preparação da Copa do Mundo no Brasil é o futebol. Todos nós, brasileiros,
torceremos para que a seleção brasileira seja vitoriosa. Temos certeza de que, com a
qualidade de nossos jogadores, teremos essa vitória.

No entanto, temos de deixar claro aqui também o repúdio aos parasitas deste país,
que desviaram bilhões e bilhões nesta Copa do Mundo. Temos de deixar aqui nosso
repúdio aos gastos exorbitantes do dinheiro do contribuinte brasileiro nesta Copa do
Mundo. Por que foram gastos com esta Copa R$33.000.000.000,00, quando outros
países  ricos  gastaram  apenas  R$10.000.000.000,00?  Apenas  40%  das  obras
prometidas e planejadas para a Copa do Mundo ficaram prontas. Estão inacabadas
60% das obras. Algumas obras sequer sairão do papel.

O Brasil é um país que já fez muito. Reconheço o que já foi feito nos últimos anos,
mas também são arrecadados de impostos do contribuinte brasileiro, por ano, cerca
de R$2.000.000.000.000,00. Com isso, dá para se fazer muito para o Brasil.

Não podemos assistir à Copa do Mundo com toda essa gastança, com todo esse
desperdício de dinheiro, enquanto os hospitais estão se tornado o corredor da morte.



1328
____________________________________________________________________________

Pacientes estão enfileirados nos hospitais, aguardando por anos, por meses, para
terem  um  atendimento,  para  fazerem  uma  cirurgia  ortopédica  ou  neurológica.
Pacientes com dores importantes estão enfrentando filas. Somos todos favoráveis à
Copa do Mundo e ao futebol,  mas temos de reconhecer que o único inocente na
história da Copa do Mundo no Brasil é o futebol,  e temos de entender que foram
muitos  parasitas  que  desperdiçaram  dinheiro  importante  para  o  investimento  na
infraestrutura, na segurança e na educação.

O deputado Rogério Correia* - Deputado Doutor Wilson Batista, agradeço a V. Exa.
o aparte. Agradeço a todos e ao presidente também.

Temos de ver a questão dos parasitas, para saber se o dinheiro foi roubado e quem
o roubou,  para  se  punirem  os  responsáveis,  é  óbvio.  Estádios  foram  feitos  com
recursos do governo de São Paulo e de Minas. Não sei se houve roubo em São Paulo
e em Minas. Não sei do que V. Exa. está falando. Se houve roubo, evidentemente os
responsáveis devem ser punidos. Recursos federais foram colocados nos estados e
nos municípios, e precisamos saber quem são esses parasitas. Já estou terminando.

A outra questão é a do custo. Fazendo uma comparação, o Brasil gastou mais em
infraestrutura que a Alemanha, é óbvio, porque não tínhamos estrutura pronta, mas a
Alemanha já tinha. Nos estádios o gasto foi menor. Podem verificar isso. O gasto nos
estádios foi menor que em outros países. É claro que a Alemanha já tinha toda uma
estrutura, e a estrutura vai ficar. Há um equívoco daqueles que torcem contra a Copa,
porque o Brasil  vai  ganhar  a Copa.  estamos com a  bandeirinha,  e viva o Brasil!
Vamos enfeitar nossos gabinetes e a Assembleia Legislativa.

* - 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.
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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  8.303/2014,  da
Comissão de Educação, 8.304/2014, da Comissão de Segurança Pública, 8.305 e
8.306/2014, da Comissão de Assuntos Municipais,  e 8.307/2014, da Comissão de
Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões:
de Cultura - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 4/6/2014, do Projeto de Lei nº

4.953/2014,  do deputado Duarte Bechir,  e  dos Requerimentos nºs  7.987/2014,  da
deputada Liza Prado, e 8.010/2014, do deputado Sávio Souza Cruz;

e de Saúde - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 11/6/2014, do Projeto de Lei
nº  3.525/2012,  do  deputado  Sebastião  Costa,  e  dos  Requerimentos  nºs  8.100  e
8.101/2014, da Comissão Extraordinária das Águas (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos  em que solicita

seja  encaminhado  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG  pedido  de
providências para a apuração das denúncias de violações de direitos em relação ao
Sr. Fernando Massote, cientista político e professor aposentado da UFMG, em razão
de sua atuação contra  a  privatização de espaços públicos  no  Município  de Nova
Lima. Em votação,  o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Administração  Pública  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Curador  da  Fundação  Guimarães  Rosa  pedido  de
informações sobre os convênios realizados com a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais  e  o  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Militares  do  Estado  de  Minas
Gerais - IPSM -, de forma a indicar seus objetos, os tipos 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 caso afirmativo, os respectivos
valores. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido informações sobre o
detalhamento e o cronograma de expansão do Programa Olho Vivo nesse Município.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos
de Lei nºs 325, 1.000, 1.475 e 1.902/2011, 2.995, 3.031, 3.123, 3.141 e 3.403/2012,
3.851, 4.015, 4.018, 4.220, 4.243, 4.257, 4.295, 4.296, 4.297, 4.303, 4.403, 4.410,
4.474, 4.519, 4.574 e 4.665/2013 e 4.827, 4.873, 4.937, 4.948, 4.964, 4.995, 5.077,
5.093 e 5.213/2014 apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Questão de Ordem
O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  presidente,  solicito  recomposição  de

quórum.
O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 53 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
Registro de Presença

O presidente -  A presidência registra a presença em Plenário do ex-embaixador
Tilden  Santiago  e  nas  galerias  de  servidores  da  saúde,  da  educação,  do  Poder
Judiciário, além dos demais que vieram aqui participar dos nossos trabalhos. Quero
abraçar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a OAB. De forma muito fraterna,
registramos a  presença maciça  dos advogados.  Mais  uma vez,  reafirmo o  nosso
apreço ao desembargador Herbert José Almeida Carneiro, presidente da Amagis, ao
Dr. Luís Cláudio da Silva Chaves, presidente da OAB-MG, enfim a todos os mineiros
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e mineiras, trabalhadores que vieram aqui participar e trazer a sua colaboração para
um trabalho cada dia mais fecundo por parte da Assembleia de Minas.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Duarte  Bechir  em  que

solicita a inversão da pauta desta reunião de modo que os Projetos de Lei nºs 3.769 e
4.568/2013 sejam apreciados em último lugar, nessa ordem, e que o Projeto de Lei nº
5.094/2014,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  51/2013,  os  Projetos  de  Lei  nºs
4.673/2013,  5.133/2014,  4.286,  3.687 e 3.924/2013,  65/2011,  1.022 e 2.710/2011,
3.990 e 4.132/2013 e 4.891, 4.982 e 5.200/2014 e os Projetos de Lei Complementar
nºs 62 e 59/2014 sejam apreciados logo após o Projeto de Lei nº 5.206/2014, nessa
ordem, entre as matérias em fase de discussão. Em votação,  o requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado.

Votação,  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.

Questão de Ordem
O deputado Lafayette de Andrada -  Sr.  Presidente, apenas para esclarecer:  é a

PEC da AGE, dos procuradores que está na pauta?
O  presidente  -  Correto.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do
Regimento Interno. A presidência lembra ao Plenário que o projeto será aprovado se
obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. 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, a proposta.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos -  Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -  Braulio Braz -  Cabo Júlio - Carlos
Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Cássio Soares -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Dilzon Melo -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil
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Pereira  -  Gustavo Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -  Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira
-  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  53  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a proposta. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.914/2012, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado de Minas
Gerais referentes ao exercício de 2010. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela  aprovação  do  projeto  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1.  Vem  à  Mesa
requerimento do deputado Rogério Correia em que solicita o adiamento da votação
do Projeto de Resolução nº 2.914/2012. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez* - Sr. Presidente, deputadas e deputados, público
que  nos  acompanha  pelas  galerias  e  pela  TV  Assembleia,  quero  tecer  algumas
considerações  a  respeito  das  contas  do  ex-governador  do  Estado  e  também  do
requerimento  do  deputado  Rogério  Correia,  encaminhando  pela  reprovação  das
contas.

Primeiramente,  quero  cumprimentar  todos  os trabalhadores  e  trabalhadoras das
galerias,  que  estão  exercitando  seus  direitos  democráticos,  exigindo  suas
reivindicações.  Quero  falar  também dos trabalhadores da educação que estão na
Casa, que acabaram de chegar. O Sind-UTE está em vigília, já que neste momento a
Beatriz Cerqueira, coordenadoria do sindicato, está conversando com o governo do
Estado, com a secretária de Planejamento, Renata Vilhena. Na semana passada, a
luta da educação foi levada ao extremo: pararam a MG-10, paralisaram a rodovia que
dá acesso ao Aeroporto de Confins, para terem um direito elementar,  o de serem
ouvidos, de conversarem, de negociarem as reivindicações da categoria.
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Depois  de cinco  horas e meia  de  paralisação,  eu,  o  deputado Tadeu Leite e o
deputado  Rogério  Correia  estivemos  na  Cidade  Administrativa  sensibilizando  o
governo do Estado e a secretária Renata Vilhena. Essa reunião está acontecendo
agora.  Esperamos  que  essa  reunião  do  Sindi-UTE  com  o  governo  do  Estado
estabeleça  um  calendário  de  negociações  sérias  para  que  os  professores,  as
professoras, os trabalhadores da educação do Estado sejam ouvidos.

Vim  falar  também  sobre  as  contas  avaliadas.  Segundo  parecer  do  Tribunal  de
Contas do Estado, as contas não fecham, não há aplicação do limite constitucional
mínimo em saúde, que teria de ser de 12%. A Constituição exige que os Estados
apliquem no mínimo 12% do orçamento em educação. Esse valor é o mínimo, porque
é  preciso  aplicar  mais  e  deve-se  aplicar  mais.  No  caso  de  Minas  Gerais,  foram
aplicados somente 7,9%, dos 12%. Daí, a precariedade da saúde no nosso estado;
daí, o desespero das pessoas.

Foi dito agora há pouco pelo Doutor Wilson Batista... Ora, Doutor Wilson Batista, se
o  Estado  cumprisse  no  mínimo  a  obrigação  constitucional  de  aplicar  12%  do
orçamento na saúde, com certeza a saúde do Estado estaria melhor.  Ele teria de
aplicar mais, como os municípios fazem. Fui prefeito e sei que os prefeitos acabam
tendo de aplicar 20%, 25% do orçamento na saúde porque o Estado não cumpre o
seu papel constitucional de aplicar os 12%, que é o mínimo. Por isso as contas do
governador  não  apresentam  condições  de  ser  aprovadas.  Com  esse  vício,  é
impossível que nós, da Assembleia, aprovemos essas contas.

Já que falei das professoras em luta na educação também, segundo o Tribunal de
Contas  e o Ministério  Público,  o  Estado aplicou apenas  21%,  quando deveria ter
aplicado, no mínimo, 25%. Veem-se, por aí, a precariedade das escolas estaduais, as
dificuldades  da  educação  em  Minas  Gerais.  Isso,  certamente,  inviabiliza  que
aprovemos as contas do governador Anastasia aqui. É impossível aprová-las.

Faço um apelo  aos  deputados  e às  deputadas,  pois  essas são questões  muito
sérias.  Já  fui  prefeito.  E,  se  um  prefeito  ou  uma  prefeita  em  Minas  Gerais  -
aproveitando que está aqui o Ministério Público, que estão aqui os desembargadores
-  deixarem de cumprir  o  limite  constitucional  em saúde e educação,  com certeza
serão punidos severamente. E tem de ser assim mesmo, pois tem de ser cumprida a
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Constituição, mas no Estado pode, tanto é que foi feito um ajuste de gestão.
Então, estou aqui para apelar aos nossos companheiros, deputados e deputadas,

que, tendo em vista que o próprio Tribunal de Contas do Estado faz ressalvas com
relação  a  essa  importante  falha,  é  impossível  aprovar  as  contas.  Não  podemos
aceitar que o Estado não cumpra o seu papel na saúde e na educação. É impossível
aceitarmos  isso  passivamente.  É  por  isso  que não  têm condições  de  receber  os
trabalhadores  da  saúde.  Se  cumprissem  pelo  menos  o  mínimo  constitucional,
certamente o respeito aos trabalhadores seria melhor e maior. O mesmo ocorre com
os trabalhadores da educação. Se houvesse respeito, eles não precisariam chegar ao
extremo de paralisar a Rodovia MG-10, num grito de socorro, para que o povo de
Minas Gerais tome conhecimento de que o governo do Estado não negocia, não leva
em consideração até mesmo a obrigatoriedade de pagar o piso para a categoria da
educação.

Então,  no  momento  em  que  estamos  debatendo  a  aprovação  das  contas  do
governador, quero alertar para este detalhe, que é fundamental: como aprovar contas
se não cumpriram com a aplicação no mínimo em saúde? Todos os deputados têm
acesso  a  pesquisas  de  opinião,  e  qualquer  uma  neste  estado,  deputado  Doutor
Wilson Batista, diz que a saúde está mal. Ela está mal mesmo, porque o governo do
Estado, que deveria cumprir o seu papel, não o cumpre. E, aí, manda-nos as contas
para serem aprovadas. Segundo o próprio Tribunal de Contas, não cumpriu. Coloca
alguns investimentos, como, por exemplo, na Copasa, como se fosse aplicação na
saúde, e não é. Na educação ocorre a mesma coisa. Coloca o pagamento de pessoal
inativo como se fosse realmente o cumprimento da Constituição na aplicação de 25%
no mínimo para a educação.

Temos  aqui  também  uma  consideração  do  Tribunal  de  Contas  com  relação  à
Cemig.  Ela  também extrapolou  o  limite orçamentário,  gastou mais  do  que estava
autorizado por esta Casa, por este Parlamento. O orçamento é a principal peça de
governo. Se a Cemig não respeita, se extrapolou esses limites, também é um motivo
para que reprovemos as contas do governador Anastasia. Por isso estou, em nome
do  Bloco  Minas  sem  Censura,  do  qual  sou  líder,  deputado  Adalclever  Lopes,
recomendando  ao  nosso  bloco  e  pedindo  aos  deputados,  tendo  em  vista  que  a
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educação  no  Estado  está  precária,  que  a  saúde  no  Estado  precisa  de  mais  e
melhores investimentos, que não aprovemos as contas do governo do Estado, porque
não tem, realmente, cumprido o limite constitucional.

Quero lembrar que recebi do Sandro, agora há pouco, uma Bandeira do Brasil. Não
é,  Sandro?  Isso  é  para  lembrar  que  estamos  na  luta  e  para  lembrar  que,  para
respeitar  a  Bandeira  do  Brasil,  temos  de  respeitar  a  Constituição.  O  governo  do
Estado tem de respeitar a Constituição. Respeitar a Constituição significa aplicar o
mínimo na saúde e  o  mínimo na educação.  Faço,  mais  uma vez,  um apelo  aos
desembargadores e ao Ministério Público, que está aqui. Peço que nos ajude a fazer
com que o governo do Estado simplesmente cumpra a lei. Nosso encaminhamento é
pela reprovação das contas, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitado.  Vem  à  Mesa
requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  a  manutenção  da
preferência na votação, de modo que o Substitutivo nº 1 seja apreciado em 1º lugar.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitado.  Com  a  palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado Adelmo Carneiro Leão.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero o projeto em minhas mãos. Portanto
peço ajuda ao pessoal da assessoria, ao apoio da Casa.

Sr.  Presidente,  deputados  e deputadas,  caros  trabalhadores e  trabalhadoras  de
Minas Gerais do Ministério Público, do Judiciário, da saúde e da educação, o primeiro
ato de um governador é quando ele toma posse aqui, na Assembleia de Minas.

Vou tratar  disso oportunamente.  Vamos tratar  das contas do governador.  Quero
dizer  para  vocês  que,  quando  o  governador  toma  posse  em  sessão  solene,  em
sessão celebrativa, ele faz um compromisso perante seu povo. Ele promete cumprir
fielmente a Constituição e as leis da República e do Estado. Estamos propondo que o
governador, por ter deixado de cumprir a ordem constitucional vigente da aplicação
mínima de recursos no setor da educação e da saúde, não merece que suas contas
sejam aprovadas.
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Essa  é  a  realidade  posta.  O  que  significa  o  descumprimento  da  decisão
constitucional? Significa aplicar o mínimo de 25% dos recursos da educação - não é
isso, Maria Tereza? -, mais 12% das suas receitas correntes, Liza, na área da saúde.
Quando  levantamos  os  gastos  governamentais,  identificamos  que  ano  a  ano  a
deficiência, o não cumprimento, sequestra dos recursos da saúde e da educação, em
cada área, deputado Tiago Ulisses, aproximadamente R$1.000.000.000,00. Estamos
vivendo um tempo em que todos, por mais simples que sejam as pessoas, entendem
que as maiores reivindicações da sociedade e a mais plena compreensão de que
investir  em  educação  e  saúde  constituem  fatores  determinantes  para  o
desenvolvimento de um estado, de uma nação, de um povo. Estamos vivendo um
tempo que, apesar da propaganda anunciar resultados significativos nessas áreas... A
propaganda  mostra  outra  Minas,  deputado  Paulo  Guedes.  É  além  das  Minas  de
Guimarães Rosa.

O Estado de Minas da propaganda não existe no Grande Sertão: Veredas, nem nas
Gerais,  nem  nas  Minas.  É  uma  Minas  virtual,  uma  Minas  que  tem  poucos
componentes sujeitos, apenas para justificar a propaganda.

Mas o que vemos no Estado de Minas Gerais é diferente. Visitei,  se não todas,
quase todas as instituições ligadas à Fhemig - as colônias, as ex-colônias, hoje em
processo de transformação, e toda a rede Fhemig. O que pude testemunhar, além do
assédio moral muitas vezes denunciado pelos servidores públicos, é que a situação
está muito aquém do necessário para a constituição de uma rede digna e à altura das
necessidades do nosso estado, do nosso povo, da nossa gente. Qualquer um de nós
pode constatar  o mesmo: não é preciso ser médico ou profissional  da saúde.  Os
avanços estão muito aquém do que pode e deve fazer qualquer governo para atender
o Estado de Direito, que queremos.

Vemos aqui hoje o Ministério Público e o Judiciário, que têm interferido, por suas
ações,  para que o governo cumpra a determinação constitucional  de  atender  aos
cidadãos  mineiros  como detentores  de  direitos.  Mas,  infelizmente,  muitas  dessas
ordens judiciais recaem mais sobre os ombros dos que mais contribuem com a saúde
neste estado - os municípios - do que sobre os ombros do próprio estado. Aliás, quero
aproveitar a oportunidade para dialogar também com o Judiciário, com o Ministério
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Público: ante uma reivindicação legítima de um cidadão ou cidadã mineira, é preciso
verificar onde recai a maior responsabilidade. Certamente, a maior responsabilidade
recai sobre a instituição, o setor ou a parte do estado que menos aplica na saúde,
que, hoje, é o próprio estado; é ele que descumpre a Constituição. Seria muito bom
que as ações judiciais determinantes, em vez de atender os cidadãos isoladamente,
fossem contra o estado, para, diferentemente do que fez o Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, exigir que qualquer governo desse ente da Federação, da
República, cumpra o mínimo constitucional.

O fato é que o compromisso, aqui, é vão, é falso. É isso que gera desencanto. É
isso que leva as pessoas a essa situação que vivemos hoje, com a imensa maioria
dos servidores públicos da saúde - como me informei hoje pela manhã - recebendo
de salário, ao final do mês, menos do que o que está sendo solicitado pelo Tribunal
de Justiça para o plano de saúde. Essa é a realidade que está posta. Onde vamos
parar  com isso? Qual  é  o estado que queremos? Um estado de privilégios  e de
concentração de poderes e interesses por alguns, ou um estado forte, que possa ser
ainda mais forte para atender aos que mais precisam, aos mais fracos? Infelizmente,
o governo de Minas está traduzido na realização orçamentária do Estado de Minas
Gerais: um governo muito mais para atender privilégios do que para fazer a justiça e
a justa distribuição de recursos.

No setor  de  saúde,  em todos os  lugares  que visitei,  pude identificar  a  falta  de
equipamentos modernos como aqueles  que o  próprio estado tem financiado para
instituições privadas. Ou seja, é um estado que olha mais, que se concentra mais,
que investe mais e atende mais à iniciativa privada, embora também aquém de suas
necessidades. A estrutura do Estado, os órgãos do Estado estão sucateados.

Temos aparelhos já  vencidos  há  muito tempo,  raios  X que,  pela  maneira  como
funcionam, pela caduquice, pelo envelhecimento, causam mais efeitos negativos do
que resultados desejados.

Diante dessa situação, não é possível aceitarmos que essa prestação de contas
seja legitimada por quem deve e tem a obrigação também, porque nós fizemos o
mesmo perante  o  povo.  Na  condição  de  legisladores,  temos  a  responsabilidade,
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como fiscais do governo, de estar aqui dando a nossa chancela ou denunciando e
impedindo que esses erros sejam continuados.

Votar e aprovar um projeto dessa natureza significa, nada mais, nada menos, que
irá permanecer a impunidade no Estado. Ouvi tanta gente reclamar e se indignar com
a violência que ocorre no Estado...  É grave, é motivo de indignação mesmo. Mas
esse é um fator de violência. Negar recursos para atender a demanda da saúde,
recursos  constitucionais  para  atender  a  demanda  em  todos  os  sentidos.  Faltam
equipamentos, faltam melhorias nos hospitais e condições de funcionamento, faltam
salários dignos e carreira para os servidores públicos, falta tudo. Esse é um ato de
violência. E não é menor do que aquele pelo qual muita gente se levantou para ir ao
microfone hoje para votar contra as máscaras.

Mas este é diferente, agora votaremos favoravelmente. Proponho o contrário. Que
neguemos  a  aprovação  dessa proposição  porque  só  assim  estaremos  cumprindo
fielmente os nossos deveres constitucionais. Votar favoravelmente a essa proposta,
na realidade, é ser conivente com a negação da nossa Constituição da República, da
nossa Constituição do Estado e das nossas leis.

Muito  obrigado.  Espero que reflitam sobre este momento que estamos vivendo.
Voto e proponho que votemos contra as ações do governador.

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

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Cabo Júlio - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Paulo Lamac -

Pompílio  Canavez  -  Sávio  Souza  Cruz -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses  Gomes  -
Vanderlei Miranda.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão

- Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva -
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Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa
- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, por favor, registre meu voto “sim”.
O  deputado  Rogério  Correia  -  O  meu  voto  é  “sim”,  contrário  às  contas  do

governador.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 36

deputados, totalizando 48 votos. Está rejeitado o Substitutivo nº 1. Em votação, o
projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão

- Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino -  Gil  Pereira -
Gustavo  Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  João  Leite  -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira
- Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges.

- Registram “não”:
Adelmo  Carneiro  Leão -  Cabo  Júlio  -  Durval  Ângelo  -  Gilberto  Abramo -  Maria

Tereza Lara - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz
- Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  37  deputados.  Votaram  “não”  12  deputados,
totalizando 49 votos. Está aprovado o projeto. Está,  portanto,  aprovado,  em turno
único,  o  Projeto  de  Resolução  nº  2.914/2012  na  forma  original.  À  Comissão  de
Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.288/2013, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado de Minas
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Gerais referentes ao exercício de 2011. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo nº 1. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez* - Sr. Presidente, há pouco nos apresentamos pela
aprovação  do  nosso  requerimento.  Agora,  pelo  mesmo  motivo,  queremos  nos
apresentar pela rejeição das contas. Queremos reafirmar aqui toda a argumentação
que há pouco o deputado Adelmo Carneiro Leão defendeu da tribuna, as questões da
Constituição ligadas aos prefeitos, a obrigatoriedade de os governos e os Estados
aplicarem os limites constitucionais em saúde e educação e o desrespeito da holding
da Cemig em relação ao orçamento. A Cemig acabou extrapolando o orçamento. Isso
tudo  está  no  parecer  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  que  taxativamente  fez
ressalvas quanto às contas do governo do Estado.

Por  isso  tudo  queremos  reafirmar  que,  vencido  o  requerimento  passado,  na
submissão das contas à aprovação no Plenário, nós, do Bloco Minas sem Censura,
continuamos alertando os senhores e as senhoras parlamentares quanto ao cuidado
com a Constituição. Nós aqui somos os guardiões da Constituição. Se não zelarmos
pelo  cumprimento  e  pelo  respeito  às  leis  e  à  Constituição,  realmente  acabamos
concordando também que ela não seja respeitada nem pelos municípios.

Quanto aos limites de aplicação constitucional em saúde e educação, como já disse
aqui  na  defesa  e  no  encaminhamento  do  requerimento,  torno  a  enfatizar  que  é
importante que nós... Especialmente hoje temos aqui trabalhadores da saúde e da
educação  vigilantes,  acompanhando  o  nosso  trabalho  e  o  que  estamos  fazendo.
Esses  trabalhadores  estão  aqui  em  luta  e  reivindicando  o  básico,  que  é  o
reconhecimento dos seus direitos e simplesmente a abertura de negociações sérias
que levem o  governo do Estado a  reconhecer  a  situação precária  com que vêm
trabalhando em todo o Estado e na educação.

Neste momento, professoras e professores do Sind-UTE estão aqui em vigília e
acompanhando o nosso trabalho. Mais uma vez, quero cumprimentá-los e dizer que
são bem-vindos porque faz parte o povo fiscalizar o nosso trabalho neste momento
em que avaliaremos as contas  do governador  e do  governo do Estado,  que tem
realmente recomendação e ressalvas do Tribunal de Contas do Estado em relação à
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não  aplicação  do  mínimo  constitucional  em  saúde  e  educação.  Com  o  não
cumprimento da Constituição, sem dúvida nosso papel aqui é rejeitar essas contas.
Ao fazermos isso, estaremos sinalizando para os gestores públicos dos municípios e
dos prefeitos que cumprir a Constituição é o mínimo que se espera de um governo.

Então quero reforçar, presidente, o meu pedido a todos os parlamentares para que,
lembrando do nosso papel de fiscais do cumprimento da lei, um dos principais do
Legislativo,  em  nome  dele,  rejeitemos  as  contas  por  não  estarem  cumprindo  a
Constituição no que diz respeito a duas questões fundamentais: saúde e educação.
Disse  e  volto  a  repetir:  todos  os  deputados  aqui  têm  acesso  a  pesquisas.  Os
trabalhadores, o povo de Minas Gerais, têm também acesso a pesquisa. Em qualquer
pesquisa de opinião no Estado, vão colocar que a saúde no Estado precisa de muito
investimento, de mais e melhores recursos, como também a educação. O governo do
Estado deveria aplicar no mínimo 12% na saúde, mas aplicou apenas 7,9%. Por isso
temos esse retrato da saúde em nosso Estado. O governo deveria aplicar 25% do
orçamento  em  educação,  mas  aplicou  apenas  21%.  É  só  ir  a  qualquer  escola
estadual,  de  qualquer  município  de  Minas  Gerais,  e  ver  o  estado  de  abandono,
calamitoso, dessas escolas, aliás, o contrário do que mostram as propagandas.

Recentemente um jornalista de São Paulo conversava comigo sobre a situação de
Minas Gerais,  e eu voltei  a dizer que existe a Minas Gerais real,  onde moram os
mineiros, onde trabalham os servidores da saúde, os professores e as professoras, e
a Minas Gerais da fantasia, a que aparece na televisão. É só vir a Minas Gerais. Fiz
uma recomendação ao jornalista: não confie no que estou lhe dizendo, venha a Minas
Gerais e visite uma escola, converse com os trabalhadores da saúde e saberá como
Minas está realmente.

Por causa da falta da aplicação do limite constitucional na saúde e na educação e
da extrapolação da Cemig no tocante ao orçamento, eu, mais uma vez,  solicito e
reitero aos deputados e às deputadas que reprovem as contas do governo do Estado.
Era isso, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, primeiramente gostaria de esclarecer
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a votação. Apresentamos, do Bloco Minas sem Censura, um substitutivo pela rejeição
das contas do governador. Então, em primeiro lugar, vamos votar “sim” ao substitutivo
pela rejeição das contas. Caso não aprovemos a rejeição, aí votaremos as contas do
governador, por isso votaremos “não” às contas do governador. Esclareço aos nobres
deputados  que são duas  votações:  a primeira diz respeito  à  rejeição das contas,
rejeitamos ou não.

Presidente,  embora  o  nosso  líder,  deputado  Pompílio  Canavez,  tenha  feito  o
encaminhamento  com  muita  clareza,  solicitei  a  palavra  para  encaminhar  porque
gostaria de reafirmar alguns pontos. Primeiro, quero dizer que estão aqui, hoje, em
vigília, os servidores da educação e da saúde, cujos índices constitucionais não foram
aprovados aqui. Então os servidores da educação e da saúde estão, em vigília, por
negociações. Essa é a vigília que diz respeito à educação e à saúde.

Quanto  à  educação,  a  greve  terminou  na  semana  passada,  e  só  assim
conseguimos  agendar  com  a  secretária  Renata  Vilhena  uma reunião  para  as  17
horas.

Esperamos  que isso  se consolide,  porque foi  um acordo feito  com a secretária
Renata Vilhena na minha presença e na presença dos deputados Tadeu Martins Leite
e Pompílio, com o conhecimento do presidente da Casa. Provavelmente a comissão
de  negociação  do  Sind-UTE  deve  estar  indo  para  a  Cidade  Administrativa.
Esperamos  que  haja  um  processo  real  de  negociação  com  os  professores  e
trabalhadores da educação.

Queria  lamentar  a  questão  da  saúde,  que  não  está  resolvida,  e  os  servidores
continuam em greve. Presidente, o sindicalista Renato Barros e a comissão foram até
a Cidade Administrativa para serem recebidos, como ficou acordado pela manhã com
o  secretário  de  Saúde,  e  iniciarem  um  processo  de  negociação.  O  Renato  me
telefonou de lá  preocupado,  porque eles  foram praticamente retirados da  sala  do
secretário,  que  perguntou  o  que  eles  foram  fazer  lá,  pois  não  havia  nenhum
entendimento  real  para  serem  recebidos.  Eles  estão  retornando  sem  nenhum
processo de negociação aberto na saúde.

Os servidores da Justiça, que estão aqui também, viram essa negociação ser feita
claramente, de público, nesta Assembleia Legislativa. Infelizmente eles chegaram lá
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agora, e o secretário disse que não tem ordem nenhuma para receber os servidores
da saúde. Isso para vocês verem com que tipo de governo estamos tratando. Você
conversa algo de manhã, e, à tarde, aquilo que foi feito de público já não vale. Pedi
para  fazer  esse  encaminhamento  para  fazer  essa  denúncia.  A  greve  na  saúde
continua, porque os servidores e os líderes do sindicato, que, aliás, continuam em
vigília aqui, não foram recebidos.

Vou avisando que, no caso das contas do governador, o processo de discussão já
se encerrou. Podemos fazê-lo, mas há outros projetos que, se o governo não der um
jeito,  prenderão  a  pauta  novamente,  porque  não  há  condições  de  manter  uma
votação com o governo pressionando como está fazendo. Pediria  ao governo,  ao
presidente, aos deputados que ficaram de fazer a negociação que, de fato, vissem
com o  governo o  que está  acontecendo.  Fizemos  um acordo de manhã,  que foi
anunciado publicamente. A reunião foi interrompida para consolidá-lo, mas agora o
sindicato chega lá e dizem que não irão recebê-lo. Foi o que disseram ao Renato
Barros.

É bom que os companheiros da Justiça estejam aqui, pois queria saudá-los. Há um
projeto para ser votado, e iremos votá-lo. Mas é bom que saibam como tem sido o
tratamento do governo com a saúde, a educação, a segurança pública, a justiça e
com todos os servidores do Estado de Minas Gerais. É um tratamento desrespeitoso,
e não podemos sequer confiar na palavra deste governo. Não é a primeira vez que
isso acontece. Anteriormente havia sido feito um acordo com os professores, mas o
governo impôs um subsídio a eles depois do término de uma greve, e o acordo era de
que o governo cumpriria o plano de carreira do magistério.

Bem  lembrou  o  deputado  Adalclever  Lopes,  que  disse,  naquela  época,  que  a
palavra do secretário de governo Danilo de Castro era igual a um risco n'água: não
valia nada. Infelizmente parece que não é só a palavra do Danilo de Castro que é um
risco  n'água.  Há  mais  gente  dentro  do governo cuja  palavra  também é um risco
n'água. Faço veementemente um repúdio a essa posição do governo em relação aos
companheiros da saúde, da educação, da justiça e ao serviço público de maneira
geral, que têm sido constantemente desrespeitado por este governo.

Sr. Presidente, o desrespeito é ainda maior quando analisamos o que é feito com a
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Constituição Federal e a Constituição Estadual. Falei isso a vários desembargadores
- aliás, queria saudar a presença deles mais uma vez -, promotores e procuradores
do Ministério Público. Há uma situação esdrúxula em Minas. É preciso que o Tribunal
de Justiça e o Ministério Público reajam a essa situação esdrúxula, que é o chamado
Termo de Ajustamento de Gestão - TAG. É um termo que foi feito entre o Tribunal de
Contas e o governo do Estado, em que esse tribunal reconhece que a Constituição
não foi cumprida e que os índices constitucionais na educação e na saúde foram
desrespeitados. O Tribunal de Contas assinou com o governo do Estado um termo de
ajuste dizendo que é possível que aquilo aconteça até 2015.

Até lá o governo não precisaria cumprir a Constituição Federal e a Constituição do
Estado em Minas Gerais. É claro que os desembargadores que estão aqui sabem do
absurdo que é esse TAG. O Ministério Público também sabe que se trata de uma
vergonha, como foi dito aqui. Tanto que o Ministério Público já entrou com uma ação
contra  esse  TAG.  Estou  pedindo  encarecidamente  ao  Tribunal  de  Justiça  e  aos
desembargadores  apressarem  o  julgamento  desse  TAG.  Eu  e  o  deputado  Sávio
Souza Cruz entramos com um pedido de anulação desse TAG, que já está com o juiz
para definição. O Tribunal de Justiça deu opinião favorável a que seja julgada ação
popular, porque o juiz disse que ação popular não podia. Recorremos ao Tribunal de
Justiça e ganhamos, e o juiz terá de julgar o TAG. Depois, provavelmente, haverá
recurso ao Tribunal de Justiça. O Ministério Público também já entrou com uma ação
civil pública contra esse TAG.

Pediria  aos  desembargadores  que  agilizassem  a  observação  desse  preceito
constitucional, porque é fundamental não apenas para os professores e trabalhadores
da educação, não apenas para os enfermeiros e assistentes técnicos de saúde, ele é
importante para os pacientes e para Minas Gerais. São 8 bilhões que desde 2003 até
hoje, até o ano passado, não foram investidos na educação pública. São 8 bilhões a
menos de investimento por não se respeitar o preceito constitucional de 25%, e mais
8 bilhões na saúde pública não foram respeitados.

Essas contas do governador foram aprovadas politicamente pelos conselheiros do
Tribunal de Contas. O relatório dos técnicos do tribunal diz que o percentual apurado
no exercício financeiro de 2001 seria reduzido a 7,92% em relação à saúde caso não
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fosse considerado o truque da Copasa. Eles consideram que o recurso da Copasa é
recurso orçamentário próprio, e todos sabem que não é. Esse truque é denunciado e,
retirado  o  truque,  apenas  7,92%  foi  respeitado  em  2011.  No  caso  da  educação,
21,71%.  Os  dispêndios  com educação atingem 6,226 bilhões,  que perfazem uma
aplicação de 21,71% abaixo do mínimo constitucional. É o que dizem os técnicos do
Tribunal de Contas.

Qual  é  o  truque  no  caso  da  educação?  A  aposentadoria  é  contada  como
investimento da educação. Mas aposentadoria não é investimento na educação, é
previdência.  Com  base  nisso,  as  contas  são  rejeitadas  pelos  técnicos  e,
politicamente, o Tribunal de Contas aceita as contas.

Essas contas é que estão sendo votadas, e por isso estamos votando contra as
contas. Não é porque não gostamos do Anastasia, porque ele é do PSDB, não é nada
disso. É porque essas contas estão erradas, não podemos aprovar uma conta cujo
mínimo constitucional em saúde e educação não foi respeitado. Votar isso é votar em
desacordo com a Constituição, com a saúde e a educação. Presidente, o nosso voto
é pela rejeição das contas, pelo que diz o relatório do Tribunal de Contas. É esse o
motivo do nosso voto. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) -  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 - Cabo Júlio - Durval Ângelo - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -
Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi  - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -
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Dilzon Melo -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fabiano
Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gustavo Corrêa  -  Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Inácio
Franco -  Ivair  Nogueira -  João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -
Tiago Ulisses - Wander Borges.

O deputado Pompílio Canavez - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não”  39

deputados. Está rejeitado o Substitutivo nº 1. Em votação, o projeto.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gil Pereira -
Gustavo  Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Inácio  Franco  -  Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira
- Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião
Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges.

- Registram “não”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Cabo Júlio - Durval Ângelo - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

O deputado Ulysses Gomes - “Não”, Sr. Presidente.
O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 36 deputados. Votaram “não”  13

deputados, totalizando 49 votos. Está aprovado o projeto. Está, portanto, aprovado,
em turno único, o Projeto de Resolução nº 4.288/2013 na forma original. À Comissão
de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 962/2011, do deputado Inácio Franco,
que altera a Lei nº 13.766, de 30/11/2000, que dispõe sobre a política estadual de
apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de
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28/12/1995, 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 Justiça conclui pela constitucionalidade
do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  de  Meio
Ambiente  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, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo
nº 2.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi
-  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio  de Castro -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses
Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o
Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 962/2011
na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.206/2014, do governador do Estado,
que  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. A Comissão de Fiscalização
Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta,  ao  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.206/2014

Dê-se ao art. 35 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
“Art. 35 - A partir da data de publicação desta lei, fica assegurada aos servidores

alcançados  pelo  art.  4°  da  Lei  n°  10.254,  de  20  de  julho  de  1990,  que  tenham
exercido  cargo de provimento  em comissão ou função gratificada,  nos  termos de
regulamento, na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e
do  Poder  Legislativo,  a  contagem  do  respectivo  tempo  de  exercício  a  partir  do
ingresso no regime jurídico único até 29 de fevereiro de 2004 para a percepção de
direitos e vantagens, observados os prazos e parâmetros vigentes no período a que
se refere este artigo.”.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: Visando sanar desigualdade de tratamento dada pela legislação local,

necessária se faz a edição de norma que venha garantir aos servidores efetivados
pela Emenda Constitucional n° 49, de 2001, igualdade de condições em relação ao
servidor efetivo no sentido de permitir àqueles o cômputo do seu tempo de serviço em
cargo de provimento em comissão para todos os fins.

A medida permitirá que os servidores efetivados pela Emenda Constitucional n° 49,
de  2001,  tenham  o  mesmo  tratamento  dos  servidores  efetivos,  corrigindo,  desta
forma, a injustiça proporcionada pela administração pública, ao mesmo tempo em que
impedirá  que  o  servidor  tenha  redução de seus  vencimentos  na  ocasião  de  sua
aposentadoria.

- A presidência, nos termos do inciso I do art. 68 da Constituição do Estado, c/c o
inciso II do art. 173 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte emenda do
deputado Paulo Lamac:
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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.206, DE 2014
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.206, de 2014:
“Art. ... - Fica instituída a Gratificação por Atividade de Fiscalização Agropecuária -

Gafisa -, devida, nas condições estabelecidas neste artigo e na forma como dispuser
o regulamento, aos ocupantes de todos os cargos de provimento efetivo das carreiras
do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

§ 1° - A Gafisa terá valor fixo mensal de R$700,00 (setecentos reais).
§ 2° - A Gafisa será atribuída a todos os servidores das carreiras do IMA e será

condicionada ao cumprimento de plano de trabalho, nos termos de regulamento.
§  3°  -  A  Gafisa  será  concedida  por  ato  do  diretor-geral  do  IMA e  terá  sua

identificação e codificação fixadas em decreto.
§ 4° - A Gafisa poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou

com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.

§  5°  -  A  Gafisa  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de
aposentadoria  ou  à  pensão do servidor  e  não constituirá base de cálculo  para  a
contribuição  previdenciária  nem  para  qualquer  benefício  ou  vantagem,  salvo  o
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data de promulgação da
Emenda à Constituição da República n° 19, de 4 de junho de 1998, de gratificação
natalina e de adicional de férias.” .

Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa esta proposta de
emenda,  que  visa  contemplar  com  a  Gratificação  por  Atividade  de  Fiscalização
Agropecuária - Gafisa - os ocupantes de todos os cargos de provimento efetivo das
carreiras  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA -,  uma  vez  que  todas  as
atividades  executadas  pela  instituição são  correlatas  à  fiscalização,  não  devendo
prosperar qualquer tipo de diferenciação entre os cargos para fins de concessão de
benefícios.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Paulo Lamac
O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao  projeto  uma  emenda do  deputado
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Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do
Regimento Interno, será submetida a votação independentemente de parecer.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  a
votação  destacada  do  art.  33  do  Substitutivo  nº  1.  A  presidência  defere  o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

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

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João
Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses
Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado  o  Substitutivo  nº  1,  salvo  emenda  e  destaque.  Votação  do  art.  33  do
Substitutivo  nº  1.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Paulo
Lamac.

O deputado Paulo Lamac* - Só queria fazer uma manifestação objetiva em relação
a  essa  questão,  no  que  diz  respeito  à  temática  dos  servidores  do  IMA,  porque
estamos tratando, nesse caso, de uma gratificação para os servidores de fiscalização
do IMA. Existem outros cargos, além dos fiscais propriamente ditos, que estão no
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próprio edital do concurso para o qual foram admitidos, no item explicitado: atividades
correlatas à fiscalização. Esses não estariam sendo beneficiados pela gratificação em
questão. A emenda que apresentamos e que não pôde ser recebida pela Mesa, em
vista de questões de difícil iniciativa, seria para corrigir essa questão. O destaque é
apenas para deixar claro que estamos aprovando uma gratificação merecida e justa
para  os  fiscais,  mas  estamos  deixando  de  fora  uma  boa  parte,  um  número
significativo  de  servidores.  Cerca  de  30%  dos  servidores  do  IMA  não  serão
beneficiados, apesar de estarem no campo, muitas vezes lutando, retirando o sangue
do bovino,  fazendo o carimbo da carne que vai  para o consumidor,  entrando em
cavernas  para  verificar  se  os  morcegos  estão  ou  não  colocando  em  risco  a
população. Gostaria apenas de deixar esse registro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Em votação, o art. 33 do Substitutivo nº 1.
- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi -
Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro -
Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso
-  Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tadeu Martins Leite -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges.

- Registra “branco”:
Paulo Lamac.
O presidente - Votaram “sim” 45 deputados. Não houve voto contrário. Houve 1 voto

em branco. Está aprovado o art. 33 do Substitutivo nº 1. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos
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Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa
- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses  -  Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
5.206/2014 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.094/2014, do governador do Estado,
que altera a Lei Delegada nº 39, de 3/4/1998, e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de  Justiça,  e  a  Emenda  nº  3,  que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça, e a Emenda nº 3, da Comissão
de  Administração  Pública.  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”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos
Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio
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de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider
Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos
Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio
-  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão
aprovadas as Emendas nºs 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei  nº  5.094/2014  com  as  Emendas  nºs  1  a  3.  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  51/2013,  do
procurador-geral  de  justiça,  que  revoga  o  parágrafo  único  do  art.  183  da  Lei
Complementar nº 34, de 12/9/1994. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de  conformidade  com  o  art.  260,  inciso  I,  c/c  os  arts.  192  e  263,  inciso  I,  do
Regimento Interno. A presidência lembra ao Plenário que o projeto será aprovado se



1354
____________________________________________________________________________

obtiver, no mínimo, 39 votos favoráveis.  A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo
Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo
- Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
-  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza Lara  -
Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.673/2013, do Tribunal de Contas,
que prevê, para o exercício de 2013, a revisão anual dos vencimentos e proventos
dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração
Pública  opina  pela  aprovação 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  Administração  Pública.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Deputado Tiago Ulisses, farei o encaminhamento
em 3 minutos. Não pedi para discutir o projeto em razão do adiantado da hora.

Sr.  Presidente,  a  data-base  dos  servidores  do  Tribunal  de  Contas  é  muito
importante. Eu disse a eles que,  no momento adequado, faria o encaminhamento



1355
____________________________________________________________________________

dessa matéria. Ora, não temos absolutamente nenhum tipo de problema para votar
data-base  de  servidor  ou  qualquer  outro  benefício.  Todos  os  projetos  que  são
encaminhados,  independentemente  de  qualquer  poder  ou  órgão,  tem  a  melhor
acolhida por parte do conjunto dos deputados. Mas estamos atentos. O § 1º do art. 20
da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei complementar federal, dispõe que o percentual
atribuído à Assembleia e ao Tribunal de Contas está definido em lei complementar
federal. Não podemos modificar esse quantitativo através de projeto de lei estadual.
Portanto, teremos outros processos de encaminhamento nesse sentido. É bom que o
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais saiba que o conjunto dos deputados
da  Assembleia  não  vê  com  bons  olhos  que parte  do  que  é  destinado  ao  Poder
Legislativo  seja levado ao Tribunal  de Contas para acerto de demandas internas.
Quero dizer que estaremos atentos e vigilantes. Somente lei complementar federal é
que pode dirimir essa questão.

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  quando  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  foi
sancionada pela presidência da República em 2001, ficou definido que a média dos
últimos  três  anos  anteriores,  ou  seja,  1998,  1999  e  2000,  seria  exatamente  os
percentuais destinados ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo. Não somos nós
que temos a  competência  para  alterar  lei  complementar  federal.  Portanto,  toda e
qualquer  iniciativa  da  Mesa da Assembleia  ou  do  Tribunal  de  Contas  não tem  o
condão de alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós, deputados, devemos ficar
atentos  porque  aqui  há  demandas  internas  a  serem  resolvidas  e  precisam  de
recursos. Se estagiário  da Assembleia recebe menos do que estagiário  de outros
órgãos, precisamos de recursos; se faltam computadores em gabinetes, precisamos
de recursos.

Então há uma série de demandas internas que requer recurso. E a Assembleia não
pode abrir mão desses recursos em favor do Tribunal de Contas sem que haja uma
mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente na Lei Complementar nº
101/2001. Deputada Maria Tereza Lara e deputado Carlos Mosconi, essa lei, no seu
art. 20, § 1º, trata dessa questão com muita clareza. É lei federal. Se nós, deputados
estaduais,  queremos  dar  ao  Tribunal  de  Contas  uma  fatia  maior  de  recursos
destinados ao Poder, não é por aqui que devemos tratar a matéria. Não é por nenhum
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tipo de impedimento, resolução, mas por lei  federal. Portanto, não compete a nós,
deputado Adelmo Carneiro Leão, fazer essa repartição aqui no âmbito estadual.

Deixo este alerta ao conjunto dos deputados: que esta matéria não interessa a mim
diretamente, mas a toda a Assembleia, aos 77 parlamentares. Afinal, nós devemos
saber  do  que  necessitamos  aqui  para  atender  às  necessidades  dos  próprios
servidores do Poder Legislativo, principalmente às necessidades dos servidores.

Então  deixo  aqui  a  minha  fala  nesse  sentido  apenas  para  encaminhar
favoravelmente.  Votarei  favoravelmente,  mas  que  os  demais  deputados  tenham
ciência do que estamos trabalhando para que o Tribunal de Contas do Estado, que é
órgão auxiliar do Poder Legislativo, não se acostume com a Assembleia repartindo o
repasse  da  sua  dotação  orçamentária  para  além  daquilo  que  a  Lei  de
Responsabilidade Fiscal prevê e determina. É apenas isso, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Wander Borges.
O deputado Wander  Borges -  Farei  apenas  uma pequena consideração.  Quero

concordar com o deputado Sargento Rodrigues; entretanto, há de se ressaltar que o
que se vê nos últimos anos é que, à época da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro
do seu art. 20, § 1º, da 101, o que acontecia era que tínhamos um grupamento de
receitas  e  despesas  que  contemplava  todos  esses  encaminhamentos  dentro  dos
estudos que foram feitos. Então, hoje, passados tantos anos, o que se vê? Verifica-se
que existe uma compressão da despesa sendo crescente e constante em relação à
receita corrente e líquida arrecadada pelos estados e municípios. E o que estamos
vendo  aqui  agora  é  que  existe  uma  necessidade  de  uma  grande  discussão  do
Congresso Nacional no que se refere a mudanças de percentuais de organização da
matriz orçamentária nacional. Porque o que se vê são os estados e municípios cada
dia  com  menos  recursos,  com  acentuado  incremento  quando  em  condição  de
despesa, e as coisas vão ficando por aí. Não pode se tratar homogeneamente aquilo
que é heterogêneo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio

Lerin - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Durval  Ângelo  -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira
- Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi -
Cássio Soares -  Dilzon Melo -  Duarte Bechir  - Duilio  de Castro -  Durval Ângelo -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sebastião
Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
4.673/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.133/2014, do Tribunal de Justiça, que
fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2014. A Comissão de
Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração
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Pública  opina  pela  aprovação 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  Administração  Pública.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Durval  Ângelo -  Fabiano Tolentino -  Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac -
Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin

- Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
5.133/2014 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.286/2013, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que institui a Comenda Nhá Chica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As
Comissões de Cultura e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos -  Antonio Lerin -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -
Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério
Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas  -  Sebastião  Costa -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em turno único,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.286/2013 na forma do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.687/2013, do governador do Estado,
que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do
Papagaio,  localizado  nos  Municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,  Baependi,  Itamonte  e
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Pouso Alto. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e
com  a  Emenda  nº  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 e subemenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir
- Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca
Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Wander Borges.

- Registram “não”:
Adelmo Carneiro Leão - Cabo Júlio - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo

Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Ulysses Gomes.
O presidente - Votaram “sim” 37 deputados. Votaram “não” 8 deputados, totalizando

45  votos.  Está  aprovado  o  projeto,  salvo  emendas  e  subemenda.  Em votação a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e a Emenda nº 2.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio



1361
____________________________________________________________________________

Franco -  Ivair  Nogueira -  Jayro Lessa -  João Leite - Leonardo Moreira -  Leonídio
Bouças -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -
Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Sebastião Costa -
Tenente Lúcio - Wander Borges.

- Registram “não”:
Adelmo Carneiro Leão - Cabo Júlio - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo

Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Ulysses Gomes.
O deputado Rômulo Veneroso - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  37  deputados.  Votaram  “não”  8

deputados, totalizando 45 votos. Estão aprovadas a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1
e  a  Emenda  nº  2.  Com  a  aprovação  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  1,  fica
prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
3.687/2013 com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e a Emenda nº 2. À Comissão de
Meio Ambiente.

Discussão, em 2º 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  Educação  opina  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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 - Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano
Tolentino -  Gil  Pereira -  Gilberto  Abramo -  Gustavo Corrêa -  Hélio  Gomes -  Hely
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Tarqüínio -  Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira -  Jayro  Lessa -  João Leite -  Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac -
Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -
Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei
nº 3.924/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 65/2011, do deputado Fred Costa, que
dispõe sobre a utilização de uniforme fora das dependências hospitalares e áreas
correlatas em todo o Estado de Minas Gerais. 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 n° 1,
da  Comissão  de  Justiça,  com  a  Emenda  n°  1,  que  apresenta.  Em  discussão,  o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo
nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano
Tolentino -  Gil  Pereira -  Gilberto  Abramo -  Gustavo Corrêa -  Hélio  Gomes -  Hely
Tarqüínio -  Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira -  Jayro  Lessa -  João Leite -  Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac -
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Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -
Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos -  Antonio Lerin -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -
Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes
-  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia  -  Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
65/2011 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda n° 1. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.022/2011, do deputado Leonardo
Moreira, que estabelece normas para o fornecimento, por estabelecimento comercial,
de  sacola  plástica  ao  consumidor.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma no
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de  Defesa  do  Consumidor.  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
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presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos -  Antonio Lerin -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -
Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino
- Gil Pereira - Gilberto Abramo - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -  Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Paulo Guedes -
Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo
Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -
Ulysses Gomes - Wander Borges.

O deputado Duarte Bechir - Meu voto é “sim”.
O deputado Pompílio Canavez - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 46 deputados. Não houve voto

contrário.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas.  Em  votação,  as
Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão
aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
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Lei  nº  1.022/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  com as  Emendas nºs  1 e  2.  À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.710/2011,  do  deputado  Doutor
Wilson Batista, que institui,  no âmbito dos hospitais da rede pública de saúde do
Estado,  o Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama. 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
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.710/2011

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Para efeito do disposto na Lei Federal n° 9.797, de 1999, fica determinado

que as unidades de  saúde pública e conveniada com o SUS em funcionamento no
Estado de Minas Gerais efetuem a cirurgia plástica reconstrutiva nas mulheres que
sofrerem mutilação total ou parcial da mama, decorrente da cirurgia de mastectomia
para tratamento do câncer.

Art.  2°  -  Sempre  que  houver  condições  técnicas,  será  utilizada,  salvo
contraindicação médica, a técnica cirúrgica de reconstrução simultânea ou imediata
da mama, realizada no mesmo momento da mastectomia, incluindo os procedimentos
na mama contralateral e as reconstruções do complexo areolomamilar, respeitada,
em todo caso,  a autonomia  da  paciente  para decidir  pela  realização posterior  da
cirurgia reparadora.

§ 1° - Em caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a cirurgia reparadora
deverá ser realizada imediatamente após a paciente alcançar as condições clínicas
requeridas ao término do tratamento.

§ 2° - Na hipótese de ocorrer a previsão do § 1° deste artigo, o médico responsável
pela realização da mastectomia deverá indicar, no prontuário da paciente, as razões
técnicas que impossibilitaram a realização da reconstrução imediata da mama.

Art.  3° - O órgão responsável pela saúde no Estado deverá adotar providências
imediatas para a fiscalização do fiel cumprimento desta lei.
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Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista
Justificação: O câncer da mama é o 2º tipo de câncer mais frequente no mundo e o

mais  frequente  entre  as  mulheres.  Para  um  número  significativo  de  pessoas,  o
tratamento da doença exige a submissão a procedimento cirúrgico de retirada da
mama,  o  que  gera  para  a  mulher,  além  do  evidente  dano  físico,  um  forte  abalo
emocional  e  psicológico.  Apesar  de  a  cirurgia  de  reconstrução  mamária  ser
assegurada  pelo  sistema  de  saúde  público  às  mulheres  que  tiveram  as  mamas
amputadas,  parcial  ou  totalmente,  em  virtude  do  câncer,  o  manejo  desse
procedimento cirúrgico é normalmente realizado posteriormente e de forma isolada,
sem ao menos um prazo fixo para a sua realização, o que amplia sensivelmente os
riscos e a dor emocional da mulher que se submeteu à mastectomia, dificultando a
sua já difícil reabilitação social. Além do abalo psíquico, há que se considerar que a
reconstrução tardia exige procedimentos cirúrgicos diversos, estendendo o período
de debilitação física da paciente.

Por sua vez, a mastectomia e a sua reparação, quando realizadas em um mesmo
ato, exige somente uma internação hospitalar, somente uma anestesia, facilitando a
correção de sequelas de outros tratamentos prévios, tornando assim o tratamento
menos  oneroso  e  menos  penoso  para  as  mulheres.  A cirurgia  de  reconstrução
realizada simultaneamente  à retirada de tumor,  além de não interferir  na cura  da
doença,  reduz o  tempo de internação e  torna  menos  traumática  e  mais  rápida  a
reabilitação social, haja vista que a mulher não irá conviver com a mutilação do seio.
Cumpre destacar que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a utilização
de  técnicas  de  tratamento  oncológico  associado  à  correção  estética  -  cirurgia
oncoplástica, haja vista que a literatura médica já demonstrou, em diversos estudos,
que os resultados clínicos são superiores ou, no mínimo, idênticos aos das cirurgias
realizadas isoladamente.

Infelizmente,  em  nosso  meio,  a  maioria  das  pacientes  não  são  submetidas  à
reconstrução mamária imediata e encontram dificuldades também quando buscam as
reconstruções tardias. Esta é, aliás, uma das prioridades da Sociedade Brasileira de
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Mastologia, que tem lutado constantemente para mudar esta realidade, estimulando a
formação  e  o  aperfeiçoamento  de  especialistas  comprometidos  com  essa  causa.
Nesse sentido, o mastologista pode realizar a cirurgia oncoplástica e reconstrutiva da
mama  isoladamente  ou  em  associação  com  o  cirurgião  plástico.  Consideramos,
portanto,  na  qualidade  de  médico,  mastologista  e  deputado,  que  a  cirurgia  de
reconstrução imediata da mama, quando as condições clínicas da paciente assim o
permitirem,  é  parte  integral  do  tratamento  e  da  reabilitação no câncer  da  mama,
compromisso maior dos médicos dessa especialidade, e deve ser garantida também
pela legislação estadual.

Por  outro lado,  a Lei  n°  12.802,  alterou a Lei  nº  9.797,  de 1999,  que obriga  o
Sistema Único de Saúde a  realizar  cirurgia plástica reparadora em mulheres que
retiraram a mama devido ao tratamento do câncer, e determinou a obrigatoriedade da
reconstrução imediata da mama, conforme transcrição ipsis litteris: “Quando existirem
condições  técnicas,  a  reconstrução será  efetuada  no mesmo tempo cirúrgico.  No
caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente será encaminhada para
acompanhamento  e  terá  garantida  a  realização  da  cirurgia  imediatamente  após
alcançar  as  condições  clínicas  requeridas”.  Diante  do  exposto,  e  obedecendo  ao
comando da legislação federal,  consideramos que, no âmbito da rede estadual de
saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais  não  podemos  deixar  que  uma  cirurgia  tão
importante tenha sua realização em prazo indeterminado, prolongando o sofrimento
da paciente, restando patente a necessidade de alteração da legislação estadual para
atualizá-la e adequá-la à realidade, pelo que conto com o apoio dos meus nobres
pares à 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 Doutor
Wilson Batista, que recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de Saúde, para parecer.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.990/2013,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva, que prorroga o prazo estabelecido pelo parágrafo único do art. 7º da Lei
nº 17.110, de 1º/11/2007, que dispõe sobre o reconhecimento de localidade como
estância climática ou hidromineral, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
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conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.
Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, a presidência, nos termos
do § 2º do art.  145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado
Carlos Mosconi, para emitir seu parecer.

O deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.990/2013

Relatório
De  autoria  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.990/2013

prorroga o prazo estabelecido pelo parágrafo único do art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º
de  novembro  de  2007,  que  dispõe  sobre  o  reconhecimento  de  localidade  como
estância climática ou hidromineral, e dá outras providências.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade da matéria
com a Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, a proposição foi encaminhada à
Comissão de Minas e Energia, que perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Incluído o projeto em ordem do dia para apreciação,  nos termos do Regimento
Interno, o presidente da Assembleia designou este deputado como relator para emitir
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em comento visa a alterar a Lei nº 17.110, de 2007, que dispõe

sobre o reconhecimento de localidade como estância climática ou hidromineral, e dá
outras providências, com o objetivo de ampliar o prazo para edição de lei específica
para o reconhecimento de estâncias climáticas, prorrogando-o por dez anos contados
a partir de 1º de novembro de 2007.

Considera-se  o fato  de que em seu art.  7º  essa lei  reconhece como estâncias
climáticas a localidade de Monte Verde, distrito do Município de Camanducaia, e a
localidade de Maria da Fé, sede do Município Maria da Fé, dispondo, porém, que o
reconhecimento  será  revogado  se,  no  prazo  de  cinco  anos,  não  for  editada  lei
específica para tal reconhecimento.

Para que essa medida seja efetivada, a lei prevê, ainda, que deverão ser atendidos
os requisitos nela estabelecidos, tanto para estâncias hidrominerais como climáticas,
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entre os quais se inclui uma infraestrutura hoteleira com oferta de, no mínimo, 50
apartamentos, área de lazer com quadras poliesportivas e piscinas, além de serviço
médico permanente.

Durante o período de cinco anos, contados a partir da publicação da Lei nº 17.110,
de 2007, as localidades de Monte Verde e de Maria da Fé foram reconhecidas como
estâncias  climáticas,  ainda  que  as  leis  específicas  não  tenham  sido  editadas,
conforme  permissivo  legal.  No  caso  em  análise,  o  prazo  para  a  vigência  desse
reconhecimento  estaria  estabelecido  até  1º  de  novembro  de 2012,  quando essas
localidades deixariam de ser consideradas como estâncias climáticas, tendo em vista
que não houve a deflagração do processo legislativo pertinente.

Nesse  sentido,  a  proposição  em  tela  objetiva  preservar  os  atributos  turísticos,
ambientais, sociais e culturais das localidades, propondo a alteração do prazo a que
se refere o parágrafo único do art. 7º da Lei nº 17.110, de 2007, para o período de
dez anos, contados a partir  da edição da lei em referência. Devido à atribuição de
efeitos repristinatórios, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela aprovação
da matéria com a Emenda nº 1, que dispõe sobre a prorrogação necessária no prazo
de 10 anos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.990/2013 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente -  Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

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

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  apenas  35  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito.
A presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum necessário para
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votação. A presidência vai renovar a votação do projeto, salvo emenda. Em votação,
o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Cássio Soares -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fred
Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio
- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira
-  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -
Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio
Gomes - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O deputado Duarte Bechir -  Sr.  Presidente,  quero  registrar  meu voto  “sim”,  por
favor.

O deputado Sávio Souza Cruz - Também voto “sim”, presidente.
O deputado Jayro Lessa - Meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
Projeto de Lei nº 3.990/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Minas e Energia.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.132/2013, do deputado Zé Maia, que
acrescenta parágrafos ao art. 12 da Lei nº 18.692, de 30/12/2009, que uniformiza os
critérios  de  gestão  e  execução  para  transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou
benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos
no âmbito dos programas sociais que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro
Silva  -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Fred  Costa  -  Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -  Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -
Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.891/2014, do deputado João Leite,
que  torna  obrigatória  a  identificação  de  hóspedes  em  meios  de  hospedagem
localizados no Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As
Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em
discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência
vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo
nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir -
Durval Ângelo - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio
Gomes - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.891/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.982/2014, do governador do Estado,
que revoga o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de
Equalização  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.
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- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos -  Antonio Lerin -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -
Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

- Registram “branco”:
Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.
O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Houve  2  votos  em  branco.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  5.200/2014,  do deputado Ulysses

Gomes, que dispõe sobre a inclusão, no anexo da Lei nº 21.100, de 30/12/2013, dos
imóveis que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos -  Antonio Lerin -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -
Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -
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Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Paulo  Guedes  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  62/2014,  do
procurador-geral de justiça, que altera a Lei Complementar nº 34, de 12/9/1994, que
dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá
outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que
apresenta,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  e  das
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discutir, o deputado Adelmo Carneiro Leão.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  deputadas,  deputados,
telespectadores da TV Assembleia, servidores da Justiça, da educação e da saúde,
em minha intervenção vou tratar de uma questão que diz respeito aos dois projetos: o
do  Ministério  Público,  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  do  Tribunal  de  Justiça.
Ressalto  que  há  muitos  e  positivos  artigos  de  aprimoramento  da  legislação,  da
organização desses dois órgãos fundamentais do Estado. Em primeiro lugar, quero
falar do meu respeito, do meu carinho e da reverência a esses dois órgãos no que diz
respeito  ao cumprimento de suas  funções tão elevadas na defesa do Estado,  da
cidadania e na promoção da justiça.

Quero falar também da Assembleia de Minas, que, aliás, está tornando público o
que  fez  nestes  últimos  anos,  principalmente  sob  o  comando  do  deputado  Dinis
Pinheiro. Fizemos modificações importantes nesta Casa, que implicaram medidas de
corte na carne. Esta Assembleia de Minas não tem 14º nem 15º salários, já não tem
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pagamento  de  reuniões  extraordinárias  nem de moradia  em  Belo  Horizonte  e  na
Região Metropolitana. A situação dos parlamentares tem uma medida adequada para
a situação do País. Avançamos não apenas no sentido de adequar a Assembleia de
Minas  à  realidade  do  Estado,  mas  também  no sentido  da  construção  do Estado
Democrático de Direito e de justiça.

Quando se trata de estado democrático, uma das variáveis importantes - claro que
se  precisa  de  muitos  componentes  dessa  equação  complexa  -  são  as  relações
salariais.  Tenho trabalhado,  levado  essa questão à  reflexão do nosso partido,  da
nossa  Assembleia,  das  instituições  sindicais  e  das  instituições  privadas  de  modo
geral, em todos os cantos. Considero absolutamente inadequada, anticivilizatória e
contrária  ao  princípio  da  democratização  do  Estado  uma  sociedade  em  que  as
relações salariais são tão absurdas, tão afrontosas, em que a grande maioria do povo
brasileiro tenha de trabalhar,  deputado Hely Tarqüínio, às vezes 20, 50 anos para
receber o que outros poucos recebem durante o mês.

Isso  é  absolutamente  inaceitável,  incompreensível,  indigno  de  um  estado
democrático.

Tenho colocado também com muita inquietude essa situação de haver três tetos
salariais  distintos:  um  para  o  Judiciário,  um  para  o  Legislativo  e  outro  para  o
Executivo.  Não  vejo  nenhuma  lógica  nesse  tratamento  e  em  tetos  salariais
diferenciados. Entendo que é razoável tomarmos o conjunto das riquezas brasileiras,
daquelas que podem e devem ser entregues aos laboriosos cidadãos e às laboriosas
cidadãs do nosso estado, de maneira mais equilibrada, mais justa, em que essas
relações possam se aproximar de 2 dígitos, não mais do que 20, 15 ou 12 dígitos.
Nos países mais civilizados, mais evoluídos do mundo, as diferenças não são tão
grandes.

A diferenciação  entre  as  pessoas  não  se  faz  pelo  poder  econômico  ou  pelos
salários,  mas  pelo  nível  de  desenvolvimento  intelectual,  pelo  que  prestam  à
sociedade que representam. A diferenciação tem outras dimensões - a dos valores da
dignidade humana, mais do que a dos salários. Infelizmente as relações salariais no
Brasil são tratadas de maneira muito díspare.

Estou fazendo essa reflexão não para dizer que não haja merecimento daqueles
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que trabalham, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, e que têm bons salários,
porque, em todos os lugares em que atuei na minha vida - e a minha manifestação é
absolutamente clara -, entendo que temos de valorizar quem trabalha - todos, em
todos os lugares, durante todo o tempo. O que não se pode, o que não se deve, o
que não é justo é fazer uma distribuição tão desigual.

Hoje  estamos  tratando  de  questões  relativas  aos  servidores  da  educação  e  da
saúde, que estiveram muito presentes nesta Casa. Os servidores da educação, para
serem ouvidos, tiveram de iniciar uma greve e interromper a MG-10. Só depois disso
houve um acordo. Aliás, o deputado Rogério teve de ir lá de helicóptero para começar
um processo de negociação. Os servidores da saúde nem isso tiveram. Agora mesmo
à tarde, por um esforço meu e do deputado Carlos Mosconi, com a chancela do líder
de  governo,  os  representantes  do  sindicato  dos  trabalhadores  da  saúde  foram
dialogar com o governo, com a Secretaria de Saúde sobre a situação em que se
encontram e a necessidade de tratarmos essa questão como deve ser tratada. Ou
seja,  tratar  a  saúde  e  a  educação  num  nível  mais  elevado  de  respeito,  diálogo,
carreira e salários justos.

Hoje de manhã, nem todos estavam aqui, mas perguntei ao pessoal que estava nas
galerias  -  e  devia haver  mais  de 100 pessoas -  quem ganhava,  deputado Durval
Ângelo, na condição de servidor da saúde, mais que R$2.500,00 por mês? Apenas
duas pessoas, deputado Bosco - e V. Exa. deveria estar aqui na hora em que nos
reunimos  -,  levantaram  as  mãos.  Somente  duas  pessoas,  em  mais  de  100,
levantaram as mãos e ganham mais de R$2.500,00 por mês.

Baseado nessa realidade que estamos vivendo e vendo a situação das solicitações
tanto do Ministério Público quanto do Judiciário de melhorar algumas condições da lei
originária, posso dizer a vocês que não sinto definitivamente nenhuma motivação. Na
realidade,  meu  dever  não  é  rechaçar  nem  negar  o  mérito  do  Judiciário  ou  do
Ministério Público, mas é uma questão de justiça. Estamos lutando por justiça, e a
relação salarial é uma questão de justiça, a justiça salarial.

Eu não teria nenhum sentimento de realização de cumprimento de dever se, ao
terminar  a  votação,  tivesse  de  ir  lá  conversar  com  meus  colegas,  tendo  votado
favoravelmente ao inteiro teor das proposições em tela. Por isso mesmo estamos
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pedindo destaque tanto em relação ao que propõe o Ministério Público quanto ao que
propõe  a  Procuradoria-Geral  da  Justiça  e  o  Judiciário  em  relação  a  algumas
situações que vou apresentar aqui.

Já  perguntei  à  nossa  assessoria,  e  vale  tanto  para  um  quanto  para  outro  dos
setores. Independentemente do número, o conteúdo é o mesmo. Apenas o número
modifica  em  relação  a  uma e  outra  lei.  Tratam  também  da  lei  complementar  da
Procuradoria-Geral do Estado, mas o conteúdo é o mesmo. (- Lê:)

“Art. 45 - Os §§ 1º a 5º do art. 114 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido dos seguintes
incisos IX a XIII”. Os artigos componentes do caput da lei complementar já existente
no  art.  114  incluem  os  itens  de  1  a  8:  “Diárias  e  pagamentos  de  despesas  de
transporte quando se afastar da sede por motivo de cooperação, substituição, outro
serviço ou em missão oficial, na forma de resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça; reembolso das despesas de transporte e mudança; gratificação por hora-aula
no  exercício  da  docência  em  escolas  da  magistratura,  na  forma  da  lei;  subsídio
especial de Natal; um terço dos subsídios, em razão de férias; auxílio-doença; auxílio-
moradia; reembolso de despesas de hospedagem, alimentação e transporte quando
se afastar da sede em substituição”.

Isso já está incluso na lei.  O que pede a lei  mais,  portanto, não é mudança,  é
acréscimo: “Auxílio-aperfeiçoamento profissional, mediante reembolso, para aquisição
de livros jurídicos, digitais e material de informática, no valor anual de até metade do
subsídio mensal, na forma de resolução do órgão competente do tribunal de Justiça”.
Considerando dois meses de férias, acrescentando um terço das férias, considerando
13º salário e considerando o salário atual, isso significa mais de R$1.000,00 por mês
para comprar livros. Vamos ver a situação dos servidores do Estado hoje e o que o
governo responde. (- Lê:)

“Gratificação  mensal  pelo  exercício  de  direção  do  foro,  independentemente  da
quantidade de varas instaladas, quando o juiz de direito não for afastado da função
jurisdicional, na forma da lei; gratificação mensal pelo exercício em Turma Recursal,
na forma da lei; auxílio-saúde limitado a 10% do subsídio mensal, conforme critérios
estabelecidos  em  resolução  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça”.
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Considerando que o subsídio mensal supera R$20.000,00, por mês o auxílio-saúde
ultrapassa, deputado Ivair Nogueira, mais de R$2.000,00 por mês. Por isso perguntei
ao pessoal quanto eles recebem de salário. É isso que se está pedindo aqui. (- Lê:)

“Auxílio-alimentação na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de
Justiça”. Não sei o que é esse valor.

O que me move a fazer essa discussão é o olhar sistêmico para o País, para o
Estado, pois,  de maneira repetida, o governo tem dito que não tem condições de
atender às demandas do Estado para cuidar dos professores, para cuidar da saúde,
para cuidar dos trabalhadores de modo geral. Para terem uma ideia da dimensão da
situação, o pessoal da escola de saúde e o pessoal da Hemominas estão pedindo, e
não  foram  atendidos,  R$15,00 de auxílio-alimentação por  dia.  O  governo  não os
atende. O governo não atendeu esse pessoal antes de entrarem em greve. Então
fizeram a greve, decretaram a greve. Agora não atende porque estão em greve. Não
é assim que se resolve o problema do Estado.

Estou  falando  isso  com  muita  preocupação.  Se  quisermos  construir  um  estado
diferente, um estado de justiça social,  um estado de prosperidade, um espaço de
equidade, não podemos votar isso desse jeito. Por isso a minha votação em relação a
esse item, considerando o valor dos demais itens, como o de aprimoramento, como o
de evolução da estrutura do Judiciário e do ministério, será com muita tranquilidade.
Não tenho condições de votar diferente,  por uma questão ética, por uma questão
moral,  por  uma  questão  cívica,  pela  defesa  do  Estado  que  quero.  Não  tenho
condições de votar,  até por coerência. Se votamos, cortando na carne, aquilo que
hoje  está  sendo  pedido  aqui,  não  é  possível,  não  em  nome  da  correção,  da
transparência  e  da  defesa  do  Estado.  Qual  é  a  coerência  existente  entre  o  que
fizemos aqui e eventualmente votarmos esse projeto? Não vou recomendar voto a
ninguém, todo o mundo aqui é maduro e sabe o que está fazendo. Tenho a plena
consciência de que, ao fazer isso, estou até mesmo defendendo esses órgãos da
Justiça. Cabe a eles também se equilibrarem na relação do Estado. No dia em que eu
puder, onde eu puder defender um teto salarial único para este país, eu defenderei.
Não acho nenhuma justiça, nenhuma justificativa, considerando o conjunto do Estado,
as  forças  do  Estado,  que  as  relações  salariais  possam  ser  quitadas  de  modo
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diferenciadas em relação ao teto. Quero registrar  aqui,  para ficar muito claro, que
meu voto reflete meu compromisso com Minas Gerais.

Sr. Presidente, só para concluir, como ainda tenho um tempinho, quero hastear esta
bandeira. Primeiro para V. Exa., para a Assembleia de Minas, pelo que ela fez, pelo
que Minas fez, pelo que fizemos aqui. Merecemos reverenciar a bandeira brasileira.
Quero também estender esta bandeira aos trabalhadores da Justiça, aos promotores,
aos  juízes,  a  todos  vocês.  Também  quero  desfraldar  essa  bandeira  pelos
trabalhadores da saúde e da educação e por Minas Gerais. Espero que possamos ser
merecedores dessa bandeira.

O presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga
esta  reunião  até  as  19h59min.  Vem à Mesa requerimento  do  deputado  Pompílio
Canavez em que solicita  a  votação destacada do art.  14  do  Substitutivo  nº  2.  A
presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento
Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
quero acompanhar as palavras do deputado Adelmo Carneiro Leão, mas serei muito
sucinto, muito breve.

Eu havia aportado algumas emendas ao PLC nº 62 e ao PLC nº 59, mas as retirei
para  não  prejudicar  a  tramitação  das  matérias.  Quero  dizer,  Sr.  Presidente,  Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, que o projeto em curso já foi destacado pelo líder do
bloco  da  oposição.  Nesse  destaque,  certamente,  teremos  o  encaminhamento  da
votação,  porque já tenho formado o juízo de valor  sobre aquilo  que vamos votar,
presidente.

Na mesma linha,  quero  ressaltar,  primeiramente,  o  respeito  e  a  admiração que
tenho pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Gostaria de destacar, como sempre fiz
com muita sinceridade e transparência, que eles possuem carreiras típicas de estado
que devem ser extremamente valorizadas, até pelo que lidam no dia a dia. Os juízes
e  desembargadores  têm  a  missão  difícil  e  complexa  de  julgar  matérias
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imprescindíveis  para uma convivência  equilibrada do conjunto  da  sociedade.  Eles
lidam com o patrimônio, com a liberdade, com questões relacionadas à família, enfim,
com uma série de situações extremamente valiosas para o cidadão no seu dia a dia.
Da mesma forma acontece com os membros do Ministério Público, procuradores e
promotores.

Penso, deputado Adelmo, que não é aqui o lugar adequado para se tratar dessas
questões.  Não  é  aqui,  por  exemplo,  que  conseguimos  solucionar  os  problemas
salariais dos deputados estaduais, porque temos uma vinculação na Constituição da
República.  O  deputado  estadual  recebe,  mensalmente,  75%  do  que  recebe  o
deputado federal,  portanto, por mais que queiramos solucionar essa questão, não
temos  competência.  Isso  deve ser  resolvido  em  Brasília,  e  não aqui.  Da mesma
forma, os membros do Judiciário, promotores e procuradores, estão vinculados ao
procurador federal e ao procurador-geral da República em termos salariais. Juízes e
desembargadores  têm  relações  salariais  vinculadas  às  do  ministro  do  Supremo
Tribunal  Federal.  Contribuí  com  tudo  o  que  eu  poderia  ter  contribuído  para  não
atrapalhar a votação e para que a Assembleia aprecie as matérias, numa linha de
respeito,  de  entendimento  e  de  absoluta  fraternidade  com  os  membros  da
magistratura e do Ministério Público.

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  estamos  acompanhando  as  publicidades  nos
jornais,  na  imprensa  escrita,  radiofônica,  televisiva  e  eletrônica,  relacionadas  aos
cortes feitos pela Assembleia, como o corte do auxílio-moradia e do pagamento da
sessão extraordinária.  Tivemos também o fim do 14º  e 15º salários  de deputado.
Temos  aqui  um  número  imenso  desses  cortes.  A Assembleia,  deputado  Adelmo
Carneiro Leão, está fazendo sua parte. Infelizmente, somos a Geni, o Legislativo é a
Geni dos Poderes, porque apanhamos, apanhamos muito da imprensa, por causa
dessas questões. Andei fazendo umas contas rápidas, deputado Rômulo Viegas, e
cheguei à seguinte conclusão: para pagar um auxílio-moradia de R$2.850,00, todos
os meses, para 77 deputados, a Assembleia disponibilizaria R$219.000,00, por mês,
e R$2.633.000,00, para os 12 meses. Comparados aos auxílios aqui colocados, estão
muito distantes.

Então disse aqui que não ia me prolongar, fiz um compromisso com os líderes de
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que  faria  um encaminhamento  rápido  e  de  que  nem  ia  discutir,  mas  esse  é  um
contrassenso. Com todo o respeito, desejo, torço e faço todo o possível para que
membros  da  magistratura  e  do  Ministério  Público  tenham  valorização  e
reconhecimento.  Eles  devem  ganhar  muito  bem,  e  não  apenas  mais  ou  menos,
deputado Rômulo Viegas, mas vejo que este não é o foro adequado.

De qualquer forma, estou deixando aqui a minha posição, que não é radical, mas
sim  equilibrada;  é  uma  posição  de  quem  está  acompanhando  todas  as
transformações do Legislativo. Quando, em 2001, deputado Adelmo Carneiro Leão, a
imprensa misturou o pagamento de verba indenizatória com o salário,  apanhamos
três meses da imprensa, não passou nem um dia em que não houvesse pelo menos
uma linha ou um comentário batendo na Assembleia. Mas, como não temos caneta
para denunciar e muito menos para condenar, isso sobra para a Geni dos Poderes,
que é o Legislativo.

Com tudo isso, deputado Rômulo, vamos aprendendo, amadurecendo. Ainda tenho
um  sonho.  E  minha  maior  decepção  no  exercício  do  mandato  parlamentar  é  o
Legislativo não realizar, com grandeza e vigor, o seu poder. Ele não fiscaliza, ajoelha-
se. Isso é o que falta para sua grandeza: assumir sua condição de poder fiscalizador.
Infelizmente os deputados, nesse aspecto, subtraem de si mesmos a condição de
poder fiscalizador.

Queria fazer apenas esse encaminhamento, Sr. Presidente, pois não serei eu quem
estará aqui para atrapalhar ou interferir no processo de votação, já que parte dos
projetos precisa ser aprovada; há matérias importantíssimas tanto no Projeto de Lei
Complementar nº 59 quanto no Projeto de Lei Complementar nº 62.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 263, inciso I, do
Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaque.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José
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Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Durval
Ângelo - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo
Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -
Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses
Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado  o  Substitutivo  nº  2,  salvo  emendas  e  destaque.  Com  a  aprovação  do
Substitutivo  nº  2,  fica  prejudicado  o  Substitutivo  nº  1.  Votação  do  art.  14  do
Substitutivo nº 2. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério
Correia.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, o art. 14 é aquele a que os deputados
Sargento Rodrigues e Adelmo Carneiro  Leão se referiram. Ele  garante  auxílio  ao
aperfeiçoamento profissional mediante reembolso para aquisição de livros jurídicos e
material de informática no valor anual de até a metade do subsídio mensal, conforme
critérios estabelecidos em resolução do procurador-geral  de justiça. O inciso XVIII
prevê gratificação mensal pelo exercício de coordenação de promotoria de justiça,
conforme disposto no art. 63 da procuradoria de justiça, na forma de lei.

O inciso XIX estabelece gratificação mensal pelo exercício em turma recursal na
forma da lei; o inciso XX estabelece auxílio-saúde limitado a 10% do subsídio mensal,
conforme critérios  estabelecidos em resolução do procurador-geral  de justiça;  e o
inciso  XXI  estabelece  auxílio-alimentação,  conforme  critério  estabelecido  em
resolução do procurador-geral de justiça. O § 6º - os membros do Ministério Público
que permanecerem de plantão quando escalados nos fins de semana, feriados ou em
qualquer  outro  dia  em  que  não  houver  expediente  forense  terão  direito  à
compensação ou indenização a ser paga no prazo de 30 dias após o requerimento de
conversão.
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Este é o artigo que foi destacado. Quero fazer minhas as palavras também dos
deputados Adelmo Carneiro Leão e Sargento Rodrigues. Portanto, votarei contrário a
esse art. 14, aqui estabelecido e lido. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Em votação, o art. 14 do Substitutivo nº 2.
- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Anselmo José  Domingos  -  Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Fred Costa -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Paulo Guedes -
Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Sebastião Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses  -  Wander
Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
Adelmo Carneiro Leão -  Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider  Moreira -

Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz -
Ulysses Gomes.

O deputado Duarte Bechir - Por favor, presidente, registre o meu voto “sim”, pois
não consegui votar.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  41  deputados.  Votaram  “não”  9
deputados. Está aprovado o art. 14 do Substitutivo nº 2. Com a aprovação do art. 14
do Substitutivo nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim”:
Fred Costa - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Sávio Souza Cruz - Ulysses

Gomes.
- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio
Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
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Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Pinduca Ferreira  -  Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

- Registra “branco”:
Paulo Guedes.
O presidente - Votaram “sim” 5 deputados. Votaram “não” 38 deputados. Houve 1

voto em branco, totalizando 44 votos. Está rejeitada a Emenda nº 2. Está, portanto,
aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  62/2014  na  forma do
Substitutivo nº 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2014, do Tribunal de
Justiça,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  59,  de  18/1/2001,  que  contém  a
organização  e  a  divisão  judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A Comissão  de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2014

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Consideram-se suspensos os prazos processuais no período compreendido entre

os  dias  7  e  20  de  janeiro  de  cada ano,  ocasião  em  que também  não haverá  a
realização  de  audiências,  exceto  os  casos  urgentes,  bem  como  sessões  de
julgamento, sem prejuízo do funcionamento normal dos órgãos do Poder Judiciário
Estadual.

Parágrafo  único  -  Ficam  mantidas  as  audiências  já  designadas  até  a  data  de
promulgação desta lei.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.
Fred Costa - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Sávio Souza Cruz -

Duarte Bechir - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira - Durval Ângelo
-  Cabo Júlio  -  Leonídio  Bouças  -  Tadeu Martins  Leite  -  Jayro  Lessa -  Adalclever
Lopes.
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O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos deputados Fred
Costa e Luiz Humberto Carneiro, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados
Sávio  Souza  Cruz,  Duarte  Bechir,  Inácio  Franco,  Lafayette  de  Andrada,  Ivair
Nogueira, Durval Ângelo,  Leonídio Bouças, Cabo Júlio,  Tadeu Martins Leite,  Jayro
Lessa e Adalclever Lopes, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189
do  Regimento  Interno,  será  submetida  a  votação  independentemente  de  parecer.
Vem à Mesa requerimento do deputado Pompílio Canavez em que solicita a votação
destacada do art. 45 do Substitutivo nº 1. A presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. A presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o art.
260, inciso I, c/c os arts. 192 e 263, inciso I, do Regimento Interno. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo
nº 1, salvo emenda e destaque.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -
Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva -
Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado  o  Substitutivo  nº  1,  salvo  emenda  e  destaque.  Votação  do  art.  45  do
Substitutivo nº 1. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério
Correia.
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O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, serei bastante breve. Apenas para
conhecimento, vou fazer a leitura do que estamos votando para tornar público esse
art. 114, ficando claro por que votarei contrariamente à inclusão desse art. 45. O texto
diz o seguinte:

“IX - auxílio-aperfeiçoamento profissional, mediante reembolso, para aquisição de
livros jurídicos, digitais e material de informática, no valor anual de até metade do
subsídio mensal, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;

X - gratificação mensal pelo exercício de direção do foro, independentemente da
quantidade de varas instaladas, quando o juiz de direito não for afastado da função
jurisdicional, na forma da lei;

XI - gratificação mensal pelo exercício em turma recursal, na forma da lei;
XII - auxílio-saúde limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;
XIII - auxílio-alimentação, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal

de Justiça.
§ 1º - O pagamento a que se refere o inciso I do caput será processado e efetuado,

conforme o caso, pelas secretarias do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça
Militar.

§  2º  -  O  juiz  de  direito  substituto  que  tenha  alterada  sua  lotação  fará  jus  ao
ressarcimento do valor equivalente às despesas de mudança e transporte.

§ 3º - A remoção, a pedido, não dá direito à percepção do pagamento previsto no
inciso II do caput.

§ 4º - O pagamento previsto no inciso III do caput far-se-á com base no disposto no
regulamento da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes.

§ 5º - A gratificação a que se refere o inciso XI do caput não será devida quando o
juiz de direito  for  designado para atuar de forma exclusiva em turma recursal,  na
forma do § 4º do art. 84 desta lei complementar”.

Pelos motivos que foram expostos pelos deputados Sargento Rodrigues e Adelmo
Carneiro Leão, com os quais concordo, voto contrariamente, porque acho que o que
está  aqui  estabelecido  seria  impossível  ao  Estado  assumir  também  para  as
professoras,  para  os  médicos,  para  trabalhadores da  saúde e da  educação.  Não
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deveria, portanto, ser feito apenas para uma parte dos servidores públicos do Estado.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Em votação, o art. 45 do Substitutivo nº 1.
- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Anselmo José  Domingos  -  Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo
- Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses -
Wander Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes.
O deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, meu voto não apareceu. Voto “sim”.
O deputado Adelmo Carneiro Leão - Meu voto é “não”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 deputados. Votaram “não” 8

deputados. Está aprovado o art. 45 do Substitutivo nº 1. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Anselmo José  Domingos  -  Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Fred Costa -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes -  Paulo Lamac - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei
Complementar nº 59/2014 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com
a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Prosseguimento  da  discussão,  em  1º
turno,  do Projeto de Lei  nº  4.428/2013,  do governador  do  Estado,  que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que especifica. A
Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Continua em discussão o
projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia, que ainda dispõe
de 18min10s para o seu pronunciamento.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, enquanto não chega o projeto, quero
fazer algumas observações sobre o Estado brasileiro. Às vezes ficamos encucados
de  ver  como algumas  coisas  acontecem.  Os  servidores  públicos  que  estão  aqui
acompanharam  a  votação.  Vivemos  em  uma sociedade  com  classes  distintas.  O
Estado se organiza de forma a sempre beneficiar as classes dominantes. Isso não
acontece só no Brasil,  mas no mundo inteiro.  O capitalismo se materializa  dessa
forma.

E o Estado é o retrato dessa diferença de classes, dessa divisão. Essa é a única
coisa que nos faz entender,  do ponto de vista dialético,  o que acontece aqui,  no
Parlamento. O problema não se refere à pessoas, mas ao funcionamento desse tipo
de Estado, que, para servir às classes dominantes, precisa de tudo isso.

Quando a  direita  diz  que a Dilma é  chavista,  castrista,  comunista ou  socialista,
porque  promulgou  um  decreto  que  fala  em  dividir  poderes  com  o  povo,  dar  aos
conselhos poder deliberativo e à sociedade civil condições de interferir nos conselhos,
é  porque,  de  fato,  a  democracia  da  forma  como ela  defende,  para  satisfazer  os
setores da classe dominante, não suporta a existência de um poder popular, nem que
seja  na  forma de conselho.  O máximo que pode existir  é  a  institucionalidade do
parlamento, que será sempre conservador e a favor dessas classes dominantes.

Mas isso não é prerrogativa do parlamento. Também o Ministério Público, o Tribunal
de Contas e o Tribunal de Justiça fazem parte dessa engrenagem conservadora para



1389
____________________________________________________________________________

que  o  Estado seja  opressor  contra  o  trabalhador  e  o  povo  e,  ao  mesmo tempo,
garanta as regalias das classes dominantes. Esse é o Estado que funciona no interior
do capitalismo. O governo pode ser popular e democrático, mas o Estado tem essa
característica. Enquanto esse Estado não for substituído, ele próprio, por um Estado
que seja dos trabalhadores, ele terá essa função. Só assim podemos compreender o
papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do próprio
parlamento. Eles funcionam assim. Portanto, precisam ser bem remunerados. É o
status superior das classes dominantes, que, por meio dos cargos que são ocupados
pelo  alto  escalão  no  serviço  público,  coloca-se  sempre  contra  os  próprios
trabalhadores  do  serviço  público,  que  são  os  servidores  públicos  -  sejam  da
educação, da segurança, da saúde ou da área administrativa. Estes, com certeza
estarão  sempre  subjugados  por  esses  órgãos  de  poder,  que  até  têm  sentido  de
classe: a classe dominante, que defendem.

A prova cabal foi essa votação de hoje. Os poderes que sustentam essas classes
dominantes  precisam  ser  bem  remunerados  e  precisam  que  o  parlamento  e  o
governo garantam isso a eles. É o que vimos aqui. Para que compreendam melhor,
vejam a notícia que saiu na  Folha de S.Paulo:  Justiça apreende computadores na
rede social, por perfis de Aécio Neves. O chefe do Ministério Público no Estado do
Rio de Janeiro mandou investigar quem estava postando ações contra, segundo eles,
o ex-governador e atual senador Aécio Neves, candidato à Presidência da República.
Com isso, uma moça, jornalista, teve sua casa invadida, porque alegaram que ela
estava usando o expediente de denúncia contra o senador Aécio Neves. No caso em
questão, erraram, porque a moça não estava fazendo isso; mas, se estivesse, teria
sido presa. Vejam que a casa dela foi invadida por ordem do Ministério Público do Rio
de Janeiro, para proteger o Sr. Aécio Neves, que é o candidato deles.

Creio que agora deu para fazer o vínculo, não? Ele é o candidato de todo esse
estrato superior. Por isso, aqui também se aprovam os altos salários e as mordomias
que querem; para eles, tudo é possível, porque eles vão sustentar o seu candidato,
que é o candidato das elites. É fácil de compreender, não? É isso que funciona. Nada
se faz porque as pessoas são boas ou ruins; tudo se deve à relação de classes na
sociedade.
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De fato, é de indignar. Mas a nossa indignação e a indignação dos trabalhadores e
do povo se faz com a mobilização social, nas ruas, com organização. Mas, quando se
fazem  essas  mobilizações,  eles  também  reclamam  e  aprovam  leis  para  impedir.
Dizem, por exemplo, que as pessoas não podem usar máscaras. Na verdade, não
têm nada contra a máscara; querem atingir é a manifestação. Depois da desculpa da
máscara, vão proibir  as manifestações porque atrapalham o trânsito. Não se pode
atrapalhar o trânsito! Aí, faz-se a repressão aos movimentos sociais. Esse é o Estado.
Ele  funciona  dessa  forma.  É  possível  vencê-lo?  Sim.  Mas  isso  se  faz  com
organização.

E  a  gente  que  vem  representar  os  movimentos  sociais  no  Parlamento  tem  a
obrigação de fazer essas denúncias. Sou um deputado que os representa aqui e eu
as faço. Para fazer isso, é preciso que você não se submeta ao jogo de interesse
dessas classes dominantes. As nossas campanhas não podem, por exemplo, receber
dinheiro  de  empresários,  etc.,  porque,  senão,  você fica submetido  ao  jogo e  aos
interesses deles. Por isso diminuem cada vez mais os representantes do povo no
parlamento.  Para  eleger-se,  é  preciso  recursos  financeiros,  e  eles  não  fazem  a
reforma  política.  Então,  a  iniciativa  privada  é  que  banca  a  imensa  maioria  dos
deputados no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Eles, então, serão
submetidos à lógica de quem financiou a sua campanha das classes dominantes.
Cada vez teremos menos trabalhadores nos parlamentos brasileiro, mineiro e assim
por  diante.  A presença de negros e de jovens é pouca,  de  mulheres é cada vez
menor,  assim  como  de  trabalhadores  e  camponeses.  São  substituídos  pelos
representantes  do  empresariado,  que  atua  para  eleger  esses  representantes  e
manter o sistema do Estado conservador. Esse é o mecanismo de funcionamento. É
lamentável.

Às vezes nos indignamos com esse tipo de estado que prevalece e de injustiça
social. Tudo isso é para manter a injustiça social e o privilégio dos capitalistas. Os
capitalistas  precisam  manter  seu  privilégio  e,  portanto,  que  este  estado  funcione
dessa forma.

O  chefe  do  Ministério  Público  em  Minas  era  chamado  de  Aeceu.  Lembram-se
disso? É claro. Ele deve favores ao Aécio, que é o senador candidato a presidente



1391
____________________________________________________________________________

das elites brasileiras. Então, ele precisa manter o senador como se fosse um homem
santo, um homem probo e honesto, que todos sabem que ele não é. Só que é preciso
manter essa figura. Para esses sequer a justiça é feita, sequer o Ministério Público e
o Tribunal de Contas agem. Ninguém age, e o parlamento é dominado. Se agir, será
uma minoria, que tem de ser calada e não pode ser ouvida. Assim funciona a farsa da
democracia conservadora neste país.

Repito:  Quando  a  presidenta  Dilma põe  o  dedo na ferida  e  diz  que dará  mais
poderes aos conselhos e incluirá a sociedade civil no debate, eles se voltam contra
ela, como estão fazendo agora. É exatamente isso o que acontece.

Sr. Presidente, a nossa reunião sequer deu quórum depois de tudo isso acontecido.
É preciso desmoralizar, inclusive, a própria presidenta Dilma. Para isso, até a Copa
do Mundo precisa ser desmoralizada. O futebol e a Nação brasileira precisam ser
desmoralizados para desmoralizar  este belíssimo povo brasileiro,  como se o povo
fosse um problema, e não a solução. Mas eles precisam sentir que o povo brasileiro é
incompetente, minimizado e não consegue resolver as coisas, assim como o Brasil e
o brasileiro não conseguem fazer. Tudo isso faz parte de um jogo que as elites fazem.
Ao contrário do que eles querem, do pessimismo e tudo mais, temos de levantar a
cabeça e pôr  o nosso otimismo em relação ao Brasil,  o  otimismo dos brasileiros,
daqueles  que  são  miscigenados,  dos  negros,  dos  brancos  e  das  mulheres.  Este
Brasil,  esse  brasileiro  maravilhoso tem  de  mostrar  agora  que fará  uma Copa  do
Mundo de dar inveja a qualquer país. Isso será uma resposta do povo brasileiro a
essa “elitizinha” que temos. Essa elite que não gosta de povo nem de pobre, que quer
só para ela, que quer o aeroporto só para ela andar, porque lá não é lugar de pobre
estar. “Lugar de pobre é na rodoviária. A Dilma e o Lula inventaram esse negócio de
ter tanta gente no aeroporto. Não sei porque pobre pode usar perfume francês. Isso
era coisa só de madame. Não sei porque pobre tem de ir à praia do Nordeste, que é
só para rico.” Esse é o pensamento da elites brasileiras. Isso estará em jogo agora.
Nesta eleição está em jogo um aspecto ideológico muito importante.

Não  se  iludam,  os  trabalhadores  e  o  povo brasileiro  que adquiriram,  há  pouco
tempo atrás, condições dignas de viver, de ter um salário, de não ter de trabalhar
como escravo... Eles odeiam o Bolsa Família, as elites o odeiam. Falou em Bolsa
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Família, eles dizem: “É miséria; vão ficar dando esmola, e isso só serve para o Lula
ganhar a eleição”. Não, o Bolsa Família é uma questão de justiça. As pessoas têm de
ter pelo menos o mínimo para sobreviver. Mas eles são contra o Bolsa Família, são
contra os programas sociais, porque são contra dividir  qualquer migalha de renda.
Dizem: “Isso saiu do meu dinheiro de imposto”. Como se eles não fossem ricos pela
exploração capitalista  que fazem do povo ou,  como Marx  dizia,  a  mais-valia,  um
conceito que está vivo até hoje. O grande capitalista e a sua trupe, que mora e vive
em  torno  do  recurso  que ele  garante,  só  tem dinheiro  a  partir  da  exploração do
trabalhador.  É  da  exploração do trabalho que ele faz a sua fortuna,  e nem essa
fortuna ele quer dividir. Aí as elites vão ficar com raiva do Bolsa Família porque esse
programa não  vai  dar  mais  a  eles  a  condição  de  ter  um  escravo  trabalhando  a
qualquer  custo,  a  que  eles  estavam  acostumados,  ou  seja,  ter  um  escravo  que
trabalhe por qualquer centavo, por qualquer migalha, e que agora ele diz que tem
dignidade. Eles são a favor do desemprego. Aliás, o senador Aécio Neves, reunido
com os banqueiros, disse isso: “Eu vou tomar medidas impopulares”. Para eles, o
índice de emprego muito alto é ruim, pois coloca os trabalhadores com o poder de
reivindicar e adquirir outros benefícios que não têm quando estão desempregados e
quando vivem na miséria. Eles querem o trabalhador em nível de receber salário de
escravo para  se  submeter  a  qualquer  coisa.  Por  isso  eles  não gostam  do Bolsa
Família. “São todos vagabundos, recebem o Bolsa Família e vão tomar cachaça.” É
assim  que  eles  falam.  Engraçado!  Mas,  quando  o  trabalhador  está  lá,  suando a
camisa  para  ter  mais  valia,  para  que  ele  viva  bem  e  no  luxo,  aí  pode.  Esse
trabalhador,  que  se  submete  ao  serviço  escravo  que  eles  colocam,  pode.  É
impressionante.

Hoje, isso a que assistimos aqui é de indignar mesmo, os servidores da educação e
da saúde e nós vimos aqui uma maioria de votação para estabelecer a presença de
um determinado estado em que o status quo desse estado tem de prevalecer com o
status das  classes  dominantes.  Abrimos  a  notícia  e  podemos  ver  a  imprensa
elogiando isso, que o Ministério Público tomou medidas para impedir que a vida de
Aécio Neves seja devastada, que as pessoas saibam o que o coitadinho do senador
anda fazendo,  o segredo de Polichinelo de Minas Gerais.  Mas é preciso que ele
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ganhe as eleições, porque dividir renda não é possível mais no Brasil. Infelizmente
esse é o quadro.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  não  temos  mais  quórum  para  a
reunião. Portanto solicito a V. Exa. que possa terminar esta reunião de hoje, infeliz e
melancolicamente, com uma presença pequena e sem quórum. Muito obrigado.

Encerramento
O presidente - A 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 segunda-feira, dia 16, às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 36ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 6/6/2014

Presidência do Deputado Cabo Júlio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Presidente - Entrega de Placa -
Palavras  do  Juiz  Coronel  Sócrates  Edgard  dos  Anjos  -  Registro  de  Presença  -
Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Alencar da Silveira Jr. - Cabo Júlio - Luzia Ferreira.

Abertura
O presidente (deputado Cabo Júlio) - 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
-  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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Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Tribunal de Justiça Militar do

Estado de Minas Gerais.
Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  juiz  coronel
Sócrates Edgard dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais - TJMMG; desembargador Wanderley Salgado de Paiva, representando
o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Herculano Rodrigues;
desembargador Doorgal Gustavo Borges de Andrada, ouvidor do Tribunal de Justiça
do Estado; juiz Paulo Adib Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado
de São Paulo; coronel Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar
de Minas Gerais - PMMG; coronel Ivan Gamaliel Pinto, comandante-geral do Corpo
de Bombeiros Militar  de Minas Gerais -  CBMMG; coronel Divino Pereira de Brito,
chefe  do  Estado-Maior  da  PMMG;  vereador  Coronel  Piccinini,  representando  a
Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  juiz  coronel  Jair  Cançado  Coutinho,  ex-
presidente  do  TJMMG,  representando  os  ex-presidentes  do  tribunal;  e  Wagner
Ferreira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do
Estado de Minas Gerais.

Gostaríamos de registrar  o recebimento de mensagens que nos foram enviadas
pelos  Srs.  Cel.  Felipe  José  Aidar  Martins,  comandante  do  Corpo  de  Bombeiros;
senador  Aécio  Neves;  e  também  do  Ten.-Cel.  Wagner  Soares  de  Sant'Ana,
comandante do 7º BPM. Por meio dessas mensagens, as autoridades lamentam sua
ausência em razão de compromissos agendados previamente, mas manifestam seus
cumprimentos à entidade homenageada desta noite.

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

pelo quinteto de madeiras da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, sob coordenação
do Sub.-Ten. Aniceto.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O  locutor  -  Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  deputado  Cabo  Júlio,

coautor, juntamente com o deputado Lafayette de Andrada, do requerimento que deu
origem a esta homenagem.
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Palavras do Presidente
Boa noite. Quero iniciar minha fala cumprimentando o juiz Cel. Sócrates Edgard dos

Anjos, Exmo. Sr. presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais;
Exmo.  Sr.  desembargador  Wanderley  Salgado  de  Paiva,  nosso  dileto  amigo,
representando  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,
desembargador Herculano Rodrigues;  desembargador  Doorgal  Gustavo Borges de
Andrada, Exmo. Sr. ouvidor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; juiz
Paulo Adib Casseb, Exmo. Sr. presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
São Paulo, que muito nos honra com sua presença; Cel. Márcio Martins Sant'Ana,
Exmo. Sr. comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Cel. Ivan
Gamaliel  Pinto,  Exmo.  Sr.  comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do
Estado de Minas Gerais; Cel. Divino Pereira de Brito, Exmo. Sr.  chefe do Estado-
Maior  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  vereador  Coronel  Piccinini,  amigo  e
companheiro de lutas, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte - que
saudade tenho da câmara!; Cel. Jair Cançado Coutinho, ex-presidente do Tribunal de
Justiça Militar de Minas Gerais, representando neste ato todos os ex-presidentes do
tribunal; Wagner Ferreira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça
da  2ª  Instância  do  Estado  de  Minas  Gerais;  juízes  da  Justiça  Militar;
desembargadores; oficiais; praças; servidores; advogados; pessoas que nos visitam.

É  um  prazer  muito  grande  recebê-los  nesta  reunião  solene.  Nesta  noite  nos
reunimos  para  homenagear  o  Tribunal  de  Justiça  Militar  de  Minas  Gerais.  Essa
homenagem se estende a  cada juiz,  a  cada servidor,  a  cada funcionário,  a cada
militar que trabalha no Tribunal de Justiça, a cada advogado que milita ali.

As pessoas me perguntaram por que resolvi fazer uma reunião homenageando a
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Em primeiro lugar, com muito orgulho, sou
militar, estou parlamentar. Sou militar de carreira desde o dia 1º/12/1988. Escolhi ser
militar. Já estou aqui há quatro mandatos. Fui vereador, deputado federal e deputado
estadual, mas tenho muito orgulho de estufar o meu peito onde quer que vá e dizer:
sou  militar.  Se  sou  militar,  tenho  características  próprias  da  carreira  militar,
diferenciadas,  especiais.  É  por  isso  que  chamamos  a  Justiça  Militar  de  justiça
especializada. Nos últimos 30 ou 60 dias, houve um alvoroço no nosso meio, em
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razão da discussão da PEC nº 51. Havia uma enquete no Senado, e isso tomou as
discussões internas, externas, a ponto de o comandante-geral emitir  uma nota de
esclarecimento  a  toda  a  tropa,  e  em  especial  o  medo,  a  discussão,  era  a
desmilitarização tanto do Corpo de Bombeiros Militar como da própria Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, entre outras situações que a PEC trazia.

O militarismo no Brasil precisa, sim, conhecer mais de perto a democracia; precisa
abominar  algumas  coisas  que ainda existem  se,  porventura,  houver  violações  de
direitos e garantias individuais que talvez ainda existam na caserna. Precisamos, de
uma vez por  todas,  entender  que a  condição  de  cidadão  e  de  militar  não exclui
direitos e garantias individuais defendidos pela Carta Magna. Como militar, sou um
cidadão de muitos deveres, mas também sou um cidadão de muitos direitos. E em
Minas Gerais, nobre presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em
especial  em São Paulo,  saímos na frente,  avançamos na busca do respeito e da
dignidade do cidadão militar,  interna ou externamente.  Em Minas Gerais,  também
avançamos na nossa relação com a sociedade. Somos precursores nessa luta. Mas,
se o modelo militarizado não é o ideal, qual é o modelo ideal? Querem substituir o
nosso modelo por qual modelo? Que modelo é melhor que o nosso, que já está aqui
há mais de 200 anos? Faço essa pergunta àqueles que atacam o nosso modelo, mas
não sabem responder a isso. Ao longo destes talvez dois ou três meses de debate,
não conseguiram responder a essa pergunta. É um modelo que talvez precise de
reparos, mas ainda é o melhor modelo para a sociedade, para o cidadão. Também
para garantir  a  nós,  público interno,  os  nossos direitos  conquistados ao longo do
tempo, com muito sangue e suor,  tal  como previdência própria,  tempo de serviço,
isonomia entre ativos, inativos e pensionistas. Aí, fico me perguntando: não seria uma
incoerência algumas pessoas que defendem a permanência desse modelo, mas, ao
mesmo tempo, atacam a Justiça Militar? Não é incoerente defender o modelo que eu,
particularmente,  defendo,  mas,  ao  mesmo  tempo,  atacar  a  nossa  Justiça  Militar
mineira ou a Justiça Militar brasileira?

Como ser militar e não ter uma Justiça Militar? Não consigo entender algo assim,
pois me parece incoerente. Como lutar pelo modelo atual da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros sem lutar pela Justiça Militar? Se me permite o nosso prezado amigo
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desembargador Wanderley Salgado de Paiva, com todo o respeito que o Tribunal de
Justiça merece, existem peculiaridades na nossa condição de militar que só no dia a
dia, no meandro dessa Justiça é que podemos realmente entender a natureza da
profissão  militar.  Principalmente  nos  crimes  tipicamente  militares,  essas
peculiaridades devem ser preservadas. Devemos dignificar o papel da Justiça Militar.

Lamentavelmente, vejo desta tribuna de onde falo hoje pessoas atacarem a Justiça
Militar  com uma fúria incontrolável,  uma revolta e uma raiva.  Não se trata de um
ataque por convicção, e sim por espírito de vingança. Talvez tenham militado lá e não
conseguiram êxito em uma ou outra causa. Vejo aqui o Dr. Márcio Lopes, meu colega
de labuta jurídica.  Imaginem se, quando eu não conseguir  êxito  na Justiça militar
como advogado, eu atacá-la por isso! Assim não haverá justiça em lugar algum. Não
podemos  ser  irresponsáveis  a  esse  ponto.  O  legislador  tem  a  obrigação  de  ser
responsável. Ele não pode atacar uma instituição porque ela não se curva às suas
convicções pessoais. Particularmente, como militar e parlamentar, respeito e admiro a
Justiça  Militar  pelo  que ela  representa  para a nossa classe,  de bombeiros  ou  de
policiais. Estou falando ao vivo sem problema algum e com convicção naquilo que
creio.

Eu brincava com o Dr. Fernando Galvão dizendo que esta semana o Tribunal de
Justiça Militar fez um gol de placa atleticano. E ele dizia: “Mas sou rubro-negro!” - o
corregedor atual está aqui. O outro acabou de sair. Eram os Cel. Carvalhaes e Cel.
Herbert.  Havia  uma grande  angústia  na  tropa  em  razão  das  ações  consideradas
legítimas. Faço uma breve comparação. Quebramos muito a cabeça. Nas visitas em
que eu fazia ao Dr. André Mourão, sempre discutíamos se isso era ou não possível. O
parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal é taxativo ao afirmar que,
se o juiz verificar estarem presentes os requisitos do art. 23 do Código Penal, ou seja,
as excludentes de licitude, ele concederá a liberdade provisória. Ora, o art. 23 é muito
claro quando diz que não há crime. O Ten.-Cel. Negraes foi o artista, o lutador para
que esse gol de placa acontecesse. Explicarei isso já, já. O § 2º do art. 247 do Código
de Processo Militar - e a tese do Dr. André Mourão - estabelece que diferentemente
do que preconiza o Código de Processo Penal, essa possibilidade cabe somente ao
juiz.  Então,  havia  angústia  e  tristeza  quando um  comandante  tinha  de  ratificar  a
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prisão do seu comandado mesmo em ação legítima. Ai, meu Deus, como administrar
algo assim? Isso foi motivo de polêmica por muito tempo, pois o Ministério Público
entendia que o comandante de batalhão não era autoridade para reconhecer essa
excludente.  Respeitamos  essa  posição,  mas  a  situação  chegou  a  ponto  de
ingressarem com ação contra alguns comandantes.

Cel. Sócrates, se eu já tinha motivos para homenagear a Justiça Militar, agora tenho
ainda mais.  Habeas Corpus nº 118.397, cujo relator foi o Exmo. Sr. Juiz Fernando
Galvão, meu professor que fez o gol rubro-negro: a Justiça Militar decidiu de forma
unânime que, quando um comandante de unidade deixa de ratificar a prisão de um
militar por estarem presente as excludentes, age em total concordância com o Código
de Processo Penal Militar. A nossa angústia acabou. Homenageio o Ten.-Cel. Heleno
e o Ten.-Cel. Negraes, que, aliás, foram vítimas disso.

Fica aqui,  em nome da minha classe,  que acho que posso representar  por  ser
parlamentar de uma classe, os nossos agradecimentos a todos os senhores juízes do
Tribunal  de  Justiça  Militar  por  terem  acabado  com  a  nossa  angústia  e  levado
tranquilidade a nossa classe de policiais e bombeiros militares. Os senhores talvez
não tenham - acho que têm sim - a ideia de como isso repercutiu bem na tropa. Têm
ideia sim, pois repercutiu muito, elevou o moral da nossa tropa.

Um dia, meu finado pai ensinou-me algo que guardei para sempre. Ele me ensinou
nos momentos de maiores lutas e tristezas da minha vida, então quero repartir isso
com a Justiça Militar. Ele me disse: "Meu filho, quem te conhece não precisa explicar;
quem não quer entender não adianta explicar".

Algumas pessoas não compreendem a Justiça Militar porque não querem conhecer
o seu papel, não querem conhecer a sua importância histórica, não querem entender
como é importante para nós o papel da Polícia Militar. A essas pessoas fazemos aqui
um  convite  para  a  conhecerem,  para  acompanharem  as  sessões  do  Tribunal  de
Justiça Militar, verem o que acontece lá, como funcionam as coisas.

Obviamente a Justiça Militar precisa se aperfeiçoar, e eu deixei isso claro quando
assumi o meu mandato. Mandei uma correspondência a todos os juizes. Nela disse
que precisamos discutir muito para termos mais visibilidade, pois a Polícia Militar não
está  tendo  a  visibilidade  do  tamanho  que  merece.  Vamos  trabalhar  isso,  criar
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auditorias no interior para evitar deslocamentos de militares à capital. Precisamos ter
alguns pré-requisitos fundamentais no papel do juiz, expandir sua competência legal.

Enfim,  para  quase  terminar,  eu  prefiro  ser  julgado  na  Justiça  Militar.  Digo  isso
porque é uma Justiça rápida e, se é rápida, é mais eficiente, mais justa, pois uma
Justiça lenta se torna injusta. Srs. Juízes, podem ter a certeza de que nesta Casa
existem parlamentares que cerrarão fileiras na defesa intransigente da necessidade
da valorização da Justiça Militar. Termino com uma frase: “As pessoas passam, mas
as instituições permanecem”. Muito Obrigado e parabéns à Justiça Militar.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o deputado Cabo Júlio, representando o presidente da

Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  presidente  do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Cel. PM Sócrates Edgard dos
Anjos,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os
seguintes dizeres: “Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em seu
papel de processar e julgar os crimes e as ações judiciais que envolvem oficiais e
praças  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  de  nosso  estado,  contribui
decisivamente  para  a  garantia  da  ordem  nas  corporações  militares  e,
consequentemente,  da  segurança  e  liberdade  de  nossa  sociedade.  A Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em  reconhecimento  à  competência  do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais na conquista de uma Justiça
ágil e transparente, homenageia, neste ato, essa nobre instituição”.

O presidente - Quero, quebrando o protocolo, convidar também o juiz Paulo Tadeu
Rodrigues Rosa. Houve uma moção de aplauso aprovada para ele na Comissão de
Segurança Pública.  Fiz questão de aguardar  para entregá-la neste  dia.  Então ele
também nos acompanhará, por favor.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Juiz Coronel Sócrates Edgard dos Anjos

Cumprimento os Exmos. Srs. deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que deu
origem  a  esta  homenagem,  que  aqui  representa  o  deputado  Dinis  Pinheiro,
presidente da Assembleia Legislativa; deputado Lafayette de Andrada, embora não
esteja  presente,  mas  que  participou  com  o  deputado  Júlio  dessa  indicação;
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desembargador  Wanderley  Salgado  de  Paiva,  representando  o  desembargador
Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça, que nos pediu desculpas por
não estar presente, pois está acompanhando a ministra do STF que está visitando o
tribunal,  mas está muito bem representado;  Doorgal  Gustavo Borges de Andrada,
ouvidor do Tribunal de Justiça - ficamos honrados com a sua presença; juiz Paulo
Adib Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, nosso
colega  de  São  Paulo,  que  nos  honra  com  a  sua  presença;  Cel.  Márcio  Martins
Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar; Cel. Ivan Gamaliel Pinto, comandante-
geral do Corpo de Bombeiros Militar; Cel. Divino Pereira de Brito, chefe do Estado-
Maior da Polícia Militar; vereador Coronel Piccinini, nosso amigo e representante da
Câmara Municipal de Belo Horizonte - muito obrigado pela presença; juiz Cel. Jair
Cançado Coutinho,  ex-presidente do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  representando os
nossos  ex-presidentes;  Wagner  Ferreira,  coordenador-geral  do  Sindicato  dos
Servidores da Justiça da 2ª Instância.

Não vou correr  o  risco de nominar  todas as  pessoas que aqui  estão,  pois  são
muitas.  Aqui  estão  presentes  vários  ex-presidentes;  vários  comandantes,
representantes das unidades militares; oficiais; praças; juízes da Justiça Militar, tanto
de 1º Grau como de 2º Grau. Muito obrigado pela presença e pelo apoio. Sintam-se
todos cumprimentados.

Não podemos esquecer de citar também os presidentes de associações presentes,
assim como o Cb. Antônio Bahia, da Aspra, o do Centro Social de Cabos e Soldados
e  de  outras  associações  cujos  nomes  não  tenho  aqui,  a  União  dos  Militares,  a
Associação  dos  Oficiais.  Certamente,  olhando  assim,  há  muito  mais  que  60
servidores da Justiça Militar  nesta homenagem. Sintam-se todos cumprimentados.
Muito obrigado pela presença.

Deputado Cabo Júlio, se V. Exa. me permite, quero primeiramente cumprimentá-lo
pelo belíssimo discurso, pela fala apropriada, pelo momento oportuno e pela certeza
das afirmações. Uma das preocupações da Justiça Militar é exatamente o julgamento
de qualidade - é claro - , o seu aspecto formal e legal, assim como o reflexo da sua
decisão. Ainda bem que V. Exa., da altura desta tribuna, afirma que uma das decisões
recentes  teve  uma  boa  receptividade  da  tropa  -  não  que  seja  uma  questão  de



1401
____________________________________________________________________________

corporativismo,  mas  que  acertamos.  Há  muito  tempo  já  vínhamos  devendo  essa
decisão para a tropa. Lembro-me de que, quando fui comandante, lutávamos com
essa  questão.  O  nosso  colega,  Dr.  Fernando  Galvão,  mais  os  integrantes  da  1ª
Câmara foram felizes nessa decisão. Tomara que outras aconteçam, e isso venha a
se firmar. Se acontece com outra instituição, por que não acontece com a nossa? Por
que é só o militar que tem de ser levado à prisão em flagrante e profissionalmente,
sem olhar nenhuma questão de ser ou não crime ou de ter ou não algum excludente?

Senhoras e senhores, boa noite.  A presença de cada pessoa neste Plenário do
povo mineiro fortalece em nós a certeza de que a Justiça Militar está no caminho
certo.  Somos  uma  justiça  especializada,  séria,  compromissada  e  constituída  por
apenas 13 magistrados, responsáveis pelo recebimento, processamento e julgamento
das ações relacionadas a aproximadamente 78 mil jurisdicionados. Cada um desses
jurisdicionados, militares estaduais, além de indivíduo, sujeito de direitos humanos,
constitucionais e sociais e também de muitos deveres, precisa ter a segurança de
contar  com  uma  justiça  que  diga  o  direito  no  caso  concreto,  com  celeridade  e
qualidade em razão dos riscos de um cenário divergente - mais à frente explico a
qualidade.  Para nosso público, um processamento no prazo razoável,  um preceito
constitucional  evita  maiores  prejuízos  às  pessoas  interessadas  na  causa,  à
organização militar, ao Estado e à sociedade. Em linhas gerais, esses prejuízos são
de difícil mensuração e vão além dos frios números da estatística.  O julgamento de
qualidade é ainda mais essencial. Por intermédio dele, aproximam-se as decisões de
efetivamente dizer a justiça, ou seja, atribuir a cada um o que seja seu.

Senhoras e senhores, identificando esses desafios é que a Justiça Militar definiu
como metas principais a celeridade processual e o julgamento de qualidade. E por
que  esses  desafios  precisam  ser  enfrentados?  Sendo  nossos  jurisdicionados
profissionais autorizados a portar armas e a intervir nas relações entre os cidadãos,
com  o  uso  de  força,  se  necessário,  concluímos  que  a  sociedade  deu  a  esses
profissionais a liberalidade para, observada a legalidade, ser o vetor da intervenção
do Estado. Podemos, de maneira bem superficial, interpretar Hobbes, Locke e John
Raws, para dizer que, se todos pudéssemos fazer aos outros o que gostaríamos que
fizessem a nós, não teríamos a necessidade de um aparato de força em nome do
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Estado e poderíamos prescindir também de uma justiça, e, com muito mais razão, de
um de seu ramo especializado.

No entanto, somos também, todos nós, seres de paixões potencialmente inclinados
à violência ao nosso semelhante e à prática de ações prejudiciais à comunidade.
Essa  inclinação  está  desde  a  origem  de  graves  crimes  contra  a  humanidade,
registrados, para que não os esqueçamos, à crônica diária de nossos noticiários, na
qual o mal se banaliza.  Não fosse a força do Estado para garantir  o pacto social
visando  a  uma  convivência  harmoniosa  sob  o  império  da  lei,  seria  a  paixão,
infelizmente, a medida das coisas e a injustiça, certamente, iria vicejar.

Considerando os militares estaduais expoentes dessa força do Estado, seriam eles
o próprio  Estado e  estaria  a  eles  delegada  a  faculdade de usá-la.  Ocorre  que a
possibilidade dessa intervenção do Estado nas relações entre as pessoas deve estar
equilibrada com o respeito aos direitos humanos e com as garantias individuais e
coletivas.  Interpretar  as  ações de profissionais  de  segurança pública  nessa tênue
linha  de  equilíbrio,  deputado  Cabo  Júlio,  é  um  desafio  que  exige  conhecimento
acadêmico e experiência profissional específica, como V. Exa. bem deixou claro. Por
isso, um colegiado misto na Justiça Militar.

Senhoras e senhores, assim, bem brevemente, queremos demonstrar que a Justiça
Militar mineira se apresenta, há 77 anos, como uma justiça democrática, que busca
contribuir para a garantia do exercício do poder de polícia dos militares estaduais, da
harmonia das relações desses entre si e com a sociedade, com a melhor relação
custo-benefício  para  todos.  Assim,  com  nossa  existência,  reafirmamos  o  perfil
democrático  da  sociedade  brasileira  ao  garantir  que  o  militar,  esse  trabalhador
fardado e armado, agindo em nome do Estado, não está à revelia da legalidade.

Com  processamentos  céleres  não  se  permite  que  a  sensação  de  impunidade
incentive  arbitrariedades  que  o  jurisdicionado  possa  praticar  e,  por  outro  lado,
também  garante  que  o  militar  injustamente  acusado  permaneça  sub  judice em
prejuízo  de sua higidez emocional  e mesmo de sua progressão na carreira,  com
consequências  indesejáveis  que  vão  além  de  sua  pessoa,  refletindo  em  seus
familiares e também na própria sociedade.

Com julgamentos de qualidade queremos permitir que o militar estadual cumpridor
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de seus deveres,  especialmente da lei  e  dos regulamentos, sem excessos, possa
atuar no enfrentamento diário da violência com a certeza de que há uma Justiça que,
além do conhecimento acadêmico de seus juízes, também possui em seus quadros
magistrados que experimentaram as agruras e os desafios dessa nobre missão.

Senhoras  e  senhores,  brevemente  são  estes  os  nossos  compromissos  de
existência:  perfil  democrático,  processamento  célere,  julgamentos  de  qualidade,
determinação em conferir segurança para o trabalho dos bons policiais militares e
bombeiros militares, no legítimo exercício de suas atividades e caráter saneador de
ações irregulares,com repercussão preventiva na segurança pública. Perseverar na
consolidação dessas premissas vem permitindo que os trabalhos de comissão do
Conselho  Nacional  de  Justiça,  estabelecida  recentemente,  evoluam  para  a
perspectiva  de  um aumento  de  competência  da Justiça  Militar,  em  detrimento  de
qualquer outra proposição.

Essa tendência foi observada nos resultados coletados e divulgados pela referida
comissão,  após  as  duas  oportunidades  em  que  aqui  os  conselheiros  e  seus
assessores nos visitaram. E foi também a impressão verificada nas demais justiças
militares, como no Superior Tribunal Militar, no Tribunal Militar do Rio Grande do Sul,
no Tribunal Militar de São Paulo, que também foram visitadas pela comissão.

O Dr. Casseb está aqui e sabe muito bem que foi essa a impressão que tivemos, e
tem  mudado  a  tônica  da  discussão,  que  pode  evoluir,  como  eu  disse,  até  para
aumentar  a  competência  da  Justiça  Militar.  Quando  falamos  em  aumentar  a
competência, queremos dizer, senhores, deputado Cabo Júlio, por exemplo, que hoje
se concebe uma questão por um recurso interno, de uma promoção. Isso é discutido
na justiça comum. Nós temos possibilidades de avaliar de uma forma mais qualificada
e com mais segurança.

De tal sorte, a Justiça Militar vivencia, com algumas críticas e apontamentos - o
Cabo Júlio disse isso aqui - sobre aspectos de sua configuração, uma oportunidade
ímpar  para  mostrar  sua  realidade  e  potencial,  por  muitos  conhecidas.  A própria
conselheira que coordena os trabalhos da comissão do CNJ afirmou:  "A principal
vantagem é que os integrantes da Justiça Militar dialoguem entre si. É importante,
para nós, da comissão, participar desse diálogo, aprender sobre a Justiça Militar, ver
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como  ela  se  enxerga  e  como  falam  os  outros".  Vejam,  o  pessoal  que  está
encarregado não entende direito, então nem eles se sentem autorizados a falar sem,
primeiro, vir  nos visitar e aprender sobre a nossa justiça militar, para, aí, sim, tirar
suas conclusões.

Senhoras e senhores, dando mais visibilidade às boas práticas da Justiça Militar
está  sendo possível  perceber  que há problemas  conjunturais,  que são  nacionais,
culturais, inclusive, e que, por isso, permeiam todas as organizações. Aqueles que,
então, conseguem olhar a Justiça Militar bem de perto e expandir a observação para
uma correlação com a realidade das outras organizações poderão concluir que, como
dito, temos um papel fundamental na harmonia das relações sociais e estamos em
destaque positivo em diversos aspectos.

O Justiça em Números está aí para mostrar a nossa produtividade, e o nosso site,
para mostrar a nossa transparência, que, como disse o Coronel Piccinini, é mais de
100% de  transparência.  Certamente  por  isso,  porque  se  sabe da  importância  da
Justiça Militar e de sua relação direta com a Segurança Pública e com os direitos de
cidadania, ultimamente verificamos que diversas instituições, inclusive entidades de
classe, diretamente vinculadas aos jurisdicionados, manifestaram-se publicamente e
perante  o  Conselho  Nacional  de  Justiça,  reconhecendo  a  importância  da  nossa
Justiça Militar.

Aproveito aqui para destacar, como já nominadas, a presença de vários presidentes
e diretores dessas entidades, nesta solenidade, que reforça esse reconhecimento a
que me referi. Recentemente, em entrevista a um jornal de associação de militares,
afirmamos que há um forte compromisso social nessas manifestações e um sentido
prático:  a  Justiça  Militar  possui  mais  de  1  milhão  de  jurisdicionados  no  território
nacional e esses jurisdicionados, além de sujeitos a processos na Justiça comum,
também podem ser processados na Justiça Militar. E esta, já estruturada, moderniza-
se  constantemente,  buscando  um  nivelamento  nacional  para  um  processamento
célere e para julgamentos de qualidade. Desconsiderar isso, senhoras e senhores,
seria, como já afirmei algumas vezes e volto a afirmar, um grave retrocesso, com
resultados imprevisíveis. O discurso do deputado Cabo Júlio falou muito bem isso.
Para mudar tem de se mudar para um lugar melhor; não se faça mudar por mudar.
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Então os resultados são imprevisíveis e pode haver um grave retrocesso. Esse é o
cuidado que temos de ter.

Somos um órgão moderno, com ações finalísticas bem definidas. Trabalhamos com
planejamento  estratégico  quinquenal,  e  nossas  iniciativas  empreendedoras  estão
vinculadas  a  ele,  de  forma que tenhamos um  percurso  seguro,  sem retrabalho  e
balizado pelos princípios administrativos, sem perder o foco, não obstante os ruídos e
obstáculos que são quase sempre previsíveis.

Assim, de forma objetiva, no período de 2010 a 2014, a Justiça Militar, entre outros
projetos  e  programas,  reduziu  o  tempo  de  processamento  das  ações,  e  as
prescrições  estão  tendendo  a  zero.  No  campo  da  estrutura,  da  mesma  forma,
estamos numa nova sede e aprimoramos nossa rede de tecnologia e informação.
Agora em 2014,  estamos num esforço para dar  um passo ainda mais audacioso:
implantar o Processo Judicial Eletrônico e o sistema de videoconferência, além de
estabelecermos  em  parceria  e  aprovarmos  o  planejamento  estratégico  para  os
próximos  cinco  anos.  Na  oportunidade  de  me dirigir  a  gestores  e  lideranças  tão
significativas, aos legítimos representantes do povo e também aos telespectadores
que assistem à TV Assembleia,  quero reforçar  que consideramos indispensável  o
apoio  desta Casa Legislativa,  do  Tribunal  de Justiça,  do governo do Estado,  dos
demais órgãos e de toda a sociedade, para avançarmos em efetividade não somente
nos projetos que abraçamos e que estão em andamento,  mas também abertos a
novas iniciativas, como sempre estivemos.

Uma  dessas  iniciativas  empreendedoras,  para  os  senhores  terem  uma  ideia,
permitiu  que  não  tramitassem  mais  os  expedientes  administrativos  em  papel  em
nosso tribunal; todos eles são processados exclusivamente em meio eletrônico. Com
isso  ganhamos  tempo,  fizemos  economia  e  melhoramos  o  ambiente  de  trabalho,
permitindo  agregar  mais  qualidade  aos  nossos  serviços.  Agora  é  hora  de
implantarmos o processamento das ações judiciais também exclusivamente em meio
eletrônico.  Com um cronograma ousado,  projetamos os primeiros resultados  para
este ano ainda. O nosso presidente, Dr. Fernando Galvão, prometeu-nos isso para
este ano ainda - vamos ver.

Senhoras e senhores, nesta Casa Legislativa, para a qual aspirações, anseios e
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sentimentos do povo mineiro convergem, afiançamos que, na essência de todas as
nossas ações, estão o compromisso público e uma vontade inafastável de contribuir
para a garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República.
Por isso nossos juízes, como servidores da Justiça, sabem que, em cada caso a eles
submetido,  em  cada  julgamento  que  realizam,  há  pessoas  e  instituições  com
expectativas  quanto  aos  resultados;  resultados,  reafirmo,  cujas  consequências  e
reflexos  vão  muito  além  de  incidir  apenas  nas  pessoas  diretamente  envolvidas.
Ademais,  de  forma  compromissada  com  o  pacto  social  e  com  o  papel  que
assumimos,  as  decisões  devem possibilitar  refrear  as  paixões de  indivíduos e  de
grupos.  Por  isso  promovemos  uma  Justiça  célere,  isenta  e  de  qualidade,  sem
nenhum preconceito ou corporativismo.

Essa Justiça democrática estampa com a sua estrutura eficiente e seus acórdãos
bem construídos um Poder Judiciário único, uma Justiça que se especializa para uma
melhor  prestação  jurisdicional.  Um  julgamento  de  qualidade  possui,  entre  outros
atributos, o aprofundamento das teses, a particularização do caso e a abordagem
acadêmica em harmonia com a experiência e o saber  profissional  militar  de seus
juízes. Nessa qualidade, julgar as ações em menos de 120 dias, como temos feito - e
fomos bem reconhecidos pelo CNJ, que soltou uma nota nos cumprimentando, assim
como São Paulo -,  não significa apenas cumprir  uma meta ou atender à duração
razoável do processo.

Significa  também  permitir  que,  tanto  na  absolvição  quanto  na  condenação,
apresente-se uma pronta resposta para a sociedade e o militar. Para a sociedade,
assegurando que a democracia exige de todos, indistintamente, o cumprimento das
normas, das leis e o compromisso com a coletividade. Para o militar, garantindo-lhe
continuar defendendo os direitos de cada pessoa e do Estado com oportunidade e
legalidade, intervindo nas relações sociais sabendo que há uma Justiça em condições
de lhe garantir uma maior segurança jurídica. Somos essa Justiça, que capilariza até
o soldado da menor fração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, uma sensação
de vigilância e segurança que, tal como a boa sentinela, não dorme no exercício de
suas obrigações.

Senhoras  e  senhores,  encerrando  nossa  manifestação,  agradeço,  em  nome de
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cada um dos magistrados e servidores,  essa importante  homenagem que o povo
mineiro, por intermédio de seus representantes, presta à Justiça Militar. Agradecemos
aos  ilustres  deputados,  especialmente  aos  Deputados  Cabo  Júlio  e  Lafayette
Andrada,  a  iniciativa  do  requerimento,  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,
Deputado Dinis Pinheiro, e a seus pares pela aprovação.

Afiançamos que a Justiça Militar, ao receber esta bela e importante homenagem,
reafirma  o  compromisso  de  continuar  perseverando  nas  boas  práticas  e  na
transparência,  ao  lado  daqueles  que,  iluminados  pela  luz  da  ética  e  da  moral,
constroem uma sociedade pacífica e justa em que as lideranças, para preservar essa
conquista, possam avaliar em todos os momentos o que está ou não em questão.

Nesta oportunidade há de se reconhecer que iniciativas, deputado Cabo Júlio, como
esta,  em  que  o  Poder  Legislativo,  que  legitimamente  representa  o  povo  e  suas
classes,  reconhece o  valor  de uma organização que presta relevantes serviços à
comunidade, servem, sim, de motivação para que continuemos nas boas práticas.

Já concluindo, por falar em organizações de qualidade, ressaltamos a Polícia Militar
mineira e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, aqui presentes, instituições
que projetam a razão da existência da Justiça Militar. E aproveito a oportunidade para
prestar nossas homenagens a todos seus integrantes, tanto os da ativa quanto os
inativos. À nossa gloriosa Polícia Militar, patrimônio dos mineiros, respeitadíssima por
sua  proatividade  e  eficiência,  no  vigor  dos  seus  239  anos  de  existência  a  se
completarem  na  próxima  segunda-feira,  nosso  sincero  reconhecimento  e  nossas
maiores congratulações.

Mais  uma  vez,  agradeço  sensibilizado  a  presença  de  todos,  especialmente
daqueles que se deslocaram de suas cidades e estados, após uma intensa semana
de trabalho, como no caso do eminente presidente do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de São Paulo, Dr.  Paulo Adib Casseb, os quais nos honram sobremaneira
dedicando esse tempo, estando aqui não somente para presenciar essa alta distinção
que a Justiça Militar recebe, mas, especialmente, para reforçar, justificar e legitimar
essa homenagem. Muito obrigado a todos, um retorno tranquilo a seus lares e uma
boa noite!
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Registro de Presença
O presidente - Faço questão de registrar a presença e fazer uma saudação a todos

os  magistrados  da  Justiça  Militar.  O  presidente  já  foi  saudado.  Então,  faço  uma
saudação ao juiz Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, vice-presidente; juiz
Fernando José Armando Ribeiro, corregedor da Justiça Militar; juiz Cel. Rúbio Coelho,
nosso amigo; juiz Jadir Silva; juiz Osmar Duarte Marcelino; juiz Cel. James Ferreira
Santos; Dr. Marcelo Menacho, juiz de direito titular do Juízo Militar e diretor do foro,
receba nossas homenagens; Dr. André de Mourão Motta, juiz de direito substituto do
Juízo  Militar,  nosso dileto amigo;  Dr.  Paulo Tadeu Rodrigues Rosa,  juiz de direito
titular do Juízo Militar; Dr. João Libério da Cunha, juiz de direito substituto do Juízo
Militar; Dra. Daniela de Freitas Marques, juíza de direito titular do Juízo Militar; e Dr.
Paulo Eduardo Andrade Reis, juiz de direito substituto do Juízo Militar.

Quero também cumprimentar o Sgt. Bahia, presidente da Aspra. Ele não é cabo,
mas sargento, foi promovido. Brinco com ele que é Cb. Bahia. Não fui só eu que falei
Cb. Bahia.  Cumprimento ainda o Sgt.  Arimateia,  representando o Cb.  Coelho e o
Centro Social dos Cabos e Soldados; o Ten.-Cel. Ronaldo; e o Maj. Cirilo, presidente
da Associação dos Oficiais  PM e BM;  Cel.  César,  representando o presidente da
união; e o Dr. Epaminondas. Costumo dizer que sou fã do trabalho de V. Exa. Seja
muito bem-vindo, grande professor jurista e excelentíssimo procurador de Justiça no
Tribunal de Justiça Militar.

O locutor - Com a palavra, representando o presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Dinis Pinheiro, o deputado Cabo Júlio.

Palavras do Presidente
Passo  a  ler  agora  o  pronunciamento  deixado  pelo  deputado  Dinis  Pinheiro,

presidente da nossa Assembleia Legislativa, que, em razão da extensa agenda e do
grande trabalho que é dirigir uma Casa como esta, está em compromisso externo.
Ele,  então,  me  solicitou  que  trouxesse  uma  palavra  em  nome  da  Assembleia
Legislativa. (- Lê:)

“O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que hoje homenageamos,
é um órgão de grande tradição não só para a manutenção da ordem no seio das
corporações  militares,  como  também  para  a  garantia  da  atuação  de  policiais  e
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bombeiros, em vista de uma sociedade mais segura e harmônica.
No  Brasil,  os  tribunais  militares  remontam  ao  Conselho  Supremo  Militar  e  de

Justiça, criado ainda no reinado de D. João VI. A primeira vez, contudo, que a Justiça
Militar  estadual  consta em uma Constituição brasileira acontece em 1946,  após a
Constituição  de  1934  ter  previsto,  de  forma  genérica,  as  Justiças  Militares
subordinadas não ao Poder Executivo, mas ao Judiciário. A atual Constituição decidiu
manter  essas instituições,  tendo ampliado sua responsabilidade no julgamento  de
recursos nos casos de transgressões disciplinares dos militares estaduais. São elas -
Justiça e Tribunal Militares - responsáveis pela aplicação da lei aos policiais militares
e aos bombeiros militares, incluindo em sua estrutura magistrados de origem militar e
civil.

Atuando,  portanto,  no  País  há  aproximadamente  200  anos,  foram  elogiadas,
durante o regime militar, por famosos defensores dos direitos humanos, como Heleno
Fragoso e Sobral Pinto. Ambos destacaram a independência e a serenidade com que
o Superior Tribunal Militar agiu naquele período na interpretação da Lei de Segurança
Nacional e na aplicação dos atos institucionais.

As prerrogativas funcionais de que gozam os militares não constituem privilégios
pessoais, mas se aplicam a policiais e bombeiros que, inclusive com o sacrifício da
própria vida, doam-se à sociedade a que servem. Como notou Joseph Campbell, do
mesmo modo que um juiz ou um presidente da República, o militar deve sacrificar
seus desejos pessoais e até mesmo suas possibilidades de vida em nome do papel
que  passa  a  desempenhar.  Por  isso,  julgar  esses  homens  e  mulheres  como se
fossem  seres  humanos  comuns  é  totalmente  impróprio,  uma  vez  que  policiais  e
bombeiros militares poderiam ficar tolhidos em suas atividades pelos padrões usuais
da culpa  civil  e  do  erro técnico,  razões  que justificam normas específicas  para  o
processo por eventuais crimes funcionais e de responsabilidade, como afirma Hely
Lopes Meirelles.

Apesar  de  às  vezes  incompreendido  e  alvo  de  críticas,  o  Tribunal  Militar  vem
atuando  de  forma  democrática,  rápida  e  transparente;  é  responsável  pelo  bom
funcionamento das corporações em seu serviço de assegurar a ordem, combater a
violência e o crime, além de prestar inestimável auxílio à população nas catástrofes e
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desastres, mantendo, com vigor,  sua relevância perante a sociedade mineira. Sua
existência permite que os bons policiais continuem a obter o reconhecimento dos
nossos cidadãos diante do saneamento de quaisquer ações irregulares que alguns
possam cometer. Pelos quase 80 anos de serviços prestados, gerando uma relação
de confiança com a coletividade, ao demonstrar que o militar também se sujeita aos
princípios  da  lei,  o  Tribunal  de  Justiça  Militar  de  nosso  Estado  é  plenamente
merecedor do reconhecimento deste Parlamento.” Assina o deputado Dinis Pinheiro,
presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Quero  também  fazer  uma  ressalva  e  uma  homenagem  à  corregedoria.  Muitas
vezes, sou um crítico ferrenho à sua postura, mas entendo que uma instituição desse
tamanho precisa de um órgão de correição firme para separar os bons e os ruins.
Faço questão de fazer um reconhecimento e uma homenagem ao Cel. Herbert e ao
Cel.  Carvalhaes  pela  Instrução nº  2/2014,  da  corregedoria,  digna de  elogio  e  de
reconhecimento  de  todos  nós.  A  V.  Exas.  a  nossa  homenagem  e  o  nosso
reconhecimento.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir mais uma apresentação musical do

quinteto  de  madeiras  da  Orquestra  Sinfônica  da  Polícia  Militar,  que,  sob  a
coordenação  do  Sub.-Ten.  Aniceto,  apresentará  as  músicas  Dobrado  jubileu,  de
Anacleto de Medeiros, e La cumparsita, de Gerardo Matos Rodrigues.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Antes de encerrar esta solenidade, desejo ao Cel. Sant'Ana e ao Cel.

Gamaliel, comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros respectivamente,
muito sucesso nesta Copa do Mundo. Temos esse desafio e pedimos a Deus que
abençoe e guarde os nossos policiais e bombeiros. Tenho a certeza  de que aqui
faremos o nosso papel bem-feito. Fazemos isso todo dia. Essas duas corporações
são reconhecidas como capazes pelas corporações de todo o Brasil. Quero que os
senhores  sejam  portadores  desse  desejo  que  não  é  só  meu,  mas  de  toda  a
sociedade.  Saio  da  condição de militar  para  entrar  na  condição  de cidadão,  que
também sou. Contamos muito com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Que
Deus  abençoe  essas  corporações  e  seus  integrantes.  Os  senhores  estão  felizes
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porque lhes dei uma notícia boa: hoje era o último dia de indicação de recursos para
a saúde e conseguimos R$500.000,00 para o Hospital da Polícia Militar, de forma a
atender a nossa família. O Cel. Brito leva o dinheiro das minhas emendas todo ano e
agora leva mais um pouquinho.

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 9, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 37ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 9/6/2014

Presidência do Deputado Dilzon Melo
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.  Sebastião  Onofre
Carvalho - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Dilzon Melo - Braulio Braz - Gustavo Corrêa - Luiz Humberto Carneiro - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses.
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 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  o  Hospital  César  Leite,  de
Manhuaçu.
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Sebastião Onofre

Carvalho, provedor do Hospital César Leite - HCL -, de Manhuaçu; deputado federal
Renzo Braz, representando a Câmara dos Deputados; Renato César Von Rondon,
presidente do Conselho Superior  do HCL; vereador Maurício Júnior,  presidente da
Câmara Municipal de Manhuaçu; e deputado Braulio Braz, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs.

Lauro Pinto, prefeito de Durandé; José Elias e Valdir Teixeira, vereadores de Durandé;
Saulo Sanches, vereador de Lajinha; Lúcio Sebastião, prefeito de Lajinha; Vanderlir
Ricardo e João da Mata, vereadores de Conceição de Ipanema; Gilmar Rodrigues,
secretário de Habitação e Urbanismo de Ipanema; Gilson César da Costa e João
Gonçalves  Linhares  Jr.,  vereadores  de  Manhuaçu;  vereador  Anizio  Gonçalves  de
Souza,  vice-presidente  da  Câmara  Municipal  de  Manhuaçu;  e  Júlio  Fontoura  de
Moraes Jr., prefeito de Ipanema; das Exmas. Sras. Neura da Silva Pereira, vereadora
de Lajinha, e Darci Braga, prefeita de Manhumirim; dos Exmos. Srs. vereador Renato
Rodrigues,  presidente  da  Câmara  de  Lajinha,  e  vereador  Ivan  Caetano,  vice-
presidente da Câmara de Manhumirim; da Exma. Sra. Maria de Fátima e do Exmo.
Sr. Luiz Rodrigues, vereadores de Luisburgo; e dos Exmos. Srs. Sebastião Braga,
secretário  municipal  de  Luisburgo;  Geraldo  Perígolo,  ex-prefeito  de  Manhuaçu;
vereador Sargento Joel, presidente da Câmara Municipal de Muriaé; vereador Ivan
Picada,  presidente  da Câmara Municipal  de Santana do Manhuaçu,  João Batista,
prefeito de Santana do Manhuaçu, e Pedro Benfica, vereador de Durandé.

Também  gostaríamos  de  registrar  mensagens  que  nos  foram  enviadas  pelos
Exmos.  Srs.  Carlos  Melles  e  Eros  Biondini,  deputados  federais.  Por  meio  das
mensagens  as  autoridades  lamentam  não  poder  estar  presentes  em  razão  de
compromissos assumidos anteriormente. Naturalmente desejam felicitar a entidade
homenageada nesta noite, assim como o deputado Braulio Braz.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir Hino Nacional.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Braulio Braz

Exmos.  Srs.  1º-secretário  da  Assembleia  Legislativa de  Minas Gerais,  deputado
Dilzon Melo,  representando o presidente desta  Casa;  Sebastião Onofre Carvalho,
provedor  do  Hospital  César  Leite;  Renzo Braz,  deputado federal  representando a
Câmara dos deputados; Renato César Von Rondon, presidente do Conselho Superior
do Hospital César Leite; vereador Maurício Júnior, presidente da Câmara Municipal
de  Manhuaçu;  meus  amigos,  companheiros,  amigas  e  amigos  do  Hospital  César
Leite; prefeitas e prefeitos; vereadores e lideranças políticas; meus companheiros de
gabinete que me auxiliam neste trabalho extraordinário.

É com orgulho que nos reunimos hoje, nesta Casa Legislativa, para homenagear,
por meio desta reunião especial, o Hospital César Leite, instituição que é sinônimo de
excelência nos contextos de infraestrutura e de atendimento médico na Zona da Mata
mineira. Fundado em 29/5/1927, no Município de Manhuaçu, o Hospital César Leite
possui  uma  trajetória  de  superação  e  chega  aos  87  anos  se  renovando  e
conquistando  admiração  unânime  por  sua  capacidade  profissional,  prestação  de
serviços de alta qualidade e condução pautada no respeito aos mais diversos valores
humanos.

A instituição, que é referência no segmento da saúde hospitalar no Estado de Minas
Gerais, destaca-se por sua finalidade filantrópica, por executar procedimentos de alta
complexidade, por possuir 217 leitos - o maior número da microrregião - e 9 salas
cirúrgicas, por ser reconhecida pelo SUS Fácil para encaminhamento de pacientes e
por ter um plano de saúde próprio - o Plancel. Enfim, são diversos os fatores que
propiciam um atendimento primoroso e garantem melhores condições de vida a uma
parcela significativa da população.

O  Hospital  César  Leite  é  destaque  em  toda  a  região,  atende  a  população  de
Manhuaçu  e  mais  24  municípios  no  entorno.  Tem  como  um  de  seus  preceitos
fundamentais  a  valorização  da  ciência  e  da  tecnologia;  por  isso,investe  em
renomados  especialistas  e  nos  mais  sofisticados  equipamentos  do  mercado  do
segmento  da  saúde.  A  amplitude  das  estruturas  físicas,  conjugada  à
multidisciplinaridade  de  sua  equipe  técnica  e  à  excelente  qualificação  médica,
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consolida sua imagem como um dos mais completos hospitais do interior de Minas
Gerais. No entanto, preza ainda em garantir os predicados essenciais de uma gestão
meritória, pautados principalmente no carinho, na atenção, na preocupação com o
bem-estar  e  respeito  às  necessidades  das  pessoas.  E  como  resultado  de  toda
dedicação e compromisso dispensado, a instituição é hoje sinônimo de confiança,
segurança e credibilidade e trabalha transmitindo verdadeiras lições de solidariedade
e companheirismo.

Reconhecemos que todo êxito logrado ao longo dos anos pelo Hospital César Leite
se deve também aos colaboradores que já trabalharam e aos que ainda permanecem
atuando;  ao  presidente  do  Conselho  Superior,  Renato  César  Von  Rondon;  ao
provedor, Sebastião Onofre Carvalho; ao vice-provedor, Fernando José de Lima; aos
secretários; ao promotor social; enfim, a uma seleta equipe de dirigentes, funcionários
e médicos, que, no total,  somam 485 pessoas, humanistas da melhor estirpe, que
dedicam os seus talentos para prestar serviços de forma acolhedora, com respeito e
sensibilidade às pessoas enfermas. A minha admiração a todos que contribuem e
fazem com que o César  Leite seja reconhecido como um hospital modelo,  que é
orgulho para todos nós, mineiros.

Não poderia deixar  de mencionar  aqui,  nesta  tribuna,  que sempre tive  a  minha
trajetória parlamentar fortemente relacionada com a construção da política pública de
saúde,  um  quesito  que  tem  prioridade  na  minha  gestão.  Exerço  meu  trabalho
embasado no desejo de defender a vida e mais saúde, ampliar os mecanismos de
participação e gerir a produção de assistência eficiente à nossa população. Assim,
ratifico  o  meu  compromisso  de  diálogo  frequente  com  as  lideranças  políticas  da
região,  reconhecendo os trabalhos totalmente  dedicados  às  populações dos  seus
municípios,  buscando  entender  as  necessidades,  viabilizar  recursos  e  construir,
conjuntamente com as entidades representativas, as respostas efetivas.

Trata-se de ações de promoção e prevenção que precisam ser realizadas de forma
articulada com outras políticas públicas, com as demais esferas de governo e com a
sociedade civil  organizada, para que tenhamos sucesso. É necessário a união de
todos que compartilham dos mesmos sonhos e ideais para fazer brotar a esperança
em dias melhores e mais saudáveis. Por prestar um serviço humanizado, que prima
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pelo respeito aos indivíduos, o César Leite tornou-se uma das instituições médico-
hospitalares  de  destaque,  que  melhor  atende  ao  pressuposto  do  art.  6º  da
Constituição,  segundo  o  qual  a  saúde  é  um  dos  direitos  sociais  garantidos  pelo
Estado brasileiro.

Assim,  é  de  notório  reconhecimento  a  importância  desse valoroso hospital  pela
contribuição a que se propõe no conhecimento e na solução de questões relativas à
área da saúde. Como prova disso, nos últimos anos foi condecorado com prêmios
estaduais, como o Mérito da Saúde, em 2007, e o 2º lugar no Prêmio Célio de Castro,
de 2009. E, em 2013, foi apresentado como hospital referência dos 10 anos do Pro-
Hosp no 3º Encontro Estadual de Saúde.

Ao nos unirmos aqui para destacar a trajetória do César Leite, momento este de
indescritível  felicidade  e  orgulho,  homenageio-o,  em  nome  de  todos  os
manhuaçuenses, expressando o nosso respeito e reconhecimento a esta instituição
que, de forma democrática, vem construindo história e exercendo o importante papel
de lidar com vidas. O legado de vocês à sociedade mineira é enorme. Solenidades
especiais como esta devem lhes servir de motivação para continuar na luta diária,
mantendo essa força que interage, a todo momento, com a população, oferecendo
relevantes serviços de saúde.

O Hospital César Leite, além de ser uma instituição de trabalho, é um ponto de
encontro de pessoas, sentimentos, dores, tristezas, angústias, sofrimentos e medos.
Mas é também um local que preza pelo convívio com a vitória, a esperança, a fé, o
amor e a busca pela vida. A meta que sempre busca alcançar em sua plenitude é
proporcionar um atendimento personalizado, diferenciado e pleno de humanismo a
todos os clientes, reafirmando, a cada dia, o compromisso com a qualidade de vida
de todos os mineiros. 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  Sr.  Sebastião
Onofre Carvalho, provedor do Hospital César Leite, de Manhuaçu, de placa alusiva a
esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Ser 'a divina obra
de aliviar a dor'. Há 87 anos, o Hospital César Leite, de Manhuaçu, vem cumprindo à
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risca essa nobre missão. Com 485 colaboradores, 217 leitos e atendimento em mais
de 20 especialidades  da medicina,  a  instituição de saúde é hoje a maior  e  mais
importante de sua microrregião.  Graças à excelência de seus serviços, prestados
sem fins lucrativos, o hospital tornou-se referência de qualidade para todo o Leste de
Minas, atraindo, anualmente, milhares de pacientes, muitos deles do SUS. Por sua
valiosa contribuição para a saúde dos mineiros, a Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais confere ao Hospital César Leite justa homenagem, na ocasião do
aniversário de sua fundação”.

O  presidente  -  A presidência  convida  para  participar  da  entrega  desta  placa  o
deputado  Braulio  Braz,  como  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta
homenagem, e também meu companheiro e amigo deputado Renzo Braz, para que
tenham o prazer e o orgulho de ceder e ofertar esta placa a quem merece.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Sebastião Onofre Carvalho

Exmos.  Srs.  deputado  Dilzon  Melo,  1º-secretário  da  Assembleia  Legislativa  do
Estado de Minas Gerais,  representando o presidente desta  Casa,  deputado Dinis
Pinheiro;  deputado federal  Renzo  Braz,  representando a  Câmara dos  Deputados;
Renato César Von Rondon, presidente do Conselho Superior do Hospital César Leite;
vereador Maurício Junior,  presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu; prefeitos
presentes;  secretários  de  Saúde  presentes;  vereadores;  funcionários  do  Hospital
César Leite; meus amigos pessoais da minha região; senhoras e senhores.

Na entrada do Hospital César Leite está transcrita numa placa de metal a frase:
Divinus opus sedarem dolores est. Nada mais do que ter a missão sublime de aliviar
a dor. Essa é a missão daquela casa, que, no dia 29/5/2014, completou 87 anos.
Como  temos  um  tempo  muito  pequeno,  anotei  alguns  dados  para  passar  aos
senhores deputados da resolutividade do hospital. O hospital completa 87 anos de
existência  voltada ao trabalho  da  filantropia  pura,  oferecendo aos  seus  pacientes
todos os serviços de qualidade.

O Hospital César Leite, no ano de 2013, para os senhores terem conhecimento,
internou  13.001  pessoas,  sendo  que  destas,  7.775  internações  são  oriundas  do
Sistema Único  de  Saúde dos 23  municípios  que acompanham a microrregião  de
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Manhuaçu, que conta com 24 municípios. O Município de Manhuaçu está classificado
e, por consequência, o Hospital César Leite, porque lá só temos um hospital, em 20º
lugar no Estado de Minas Gerais no trato de pacientes do Sistema Único de Saúde.
Essa,  senhores,  é  a política  atual  da  diretoria  do HCL.  Digo sempre,  e falo  aqui
também nesta Casa do povo, que quem ainda paga o pato na saúde é aquele que
vem pelo Sistema Único de Saúde. Temos de trabalhar muito, prefeitos, autoridades,
para que isso funcione.

Nosso  hospital,  atualmente,  conta  com  residência  médica  em  quatro
especialidades: obstetrícia, pediatria, clínica médica e cirurgia-geral. Temos, hoje, 24
médicos residentes. Para subsídio dos senhores, temos médicos do Amazonas, do
Ceará, de Espírito Santo, todos fazendo residência no Hospital César Leite. Daqui a
poucos meses, seremos um hospital-escola, tendo em vista a faculdade de medicina
que vai começar a funcionar em Manhuaçu.

Quero lembrar aos senhores e às senhoras que, em 2013, o HCL realizou 9.648
cirurgias, ou seja, um número de hospital de capital, mais de 80 cirurgias por mês.
Esse número é assustador para um hospital do interior. Também realizamos 2.760
partos, uma média de 260 por mês. Em todos os atendimentos realizados, 54% dos
pacientes são de municípios vizinhos, dos 23 municípios da nossa microrregião, o
que torna o HCL um hospital regional.

Na parte da manhã, em um encontro de hospitais filantrópicos, das santas casas,
patrocinado  pela  Federassantas  junto  a  representantes  do  Ministério  da  Saúde,
tivemos a oportunidade de ouvir de uma das diretoras que 78% dos estabelecimentos
de  saúde  no  Brasil  são  filantrópicos,  oferecendo à  população brasileira  84% dos
leitos. Por isso a importância desse segmento em nossa sociedade, motivo pelo qual
queremos agradecer a esta Casa a honrosa homenagem prestada nesta noite ao
HCL.

Sem  dúvida  nenhuma,  possuímos  um  grupo  de  funcionários  de  primeira  linha,
dedicados e comprometidos com a saúde regional. Contamos também com um dos
melhores  corpos  clínicos  do  interior  de  Minas  Gerais.  Digo  isso  sem  qualquer
falsidade. Por tudo isso, o HCL é de grande resolubilidade no sistema de saúde e fiel
parceiro do Estado nessa área.
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Agradecemos mais uma vez a esta Casa a honrosa homenagem, a belíssima placa
e  pedimos  licença  ao  presidente  desta  Assembleia  para  deixar  o  nosso
agradecimento e as nossas congratulações ao caríssimo deputado Braulio Braz pela
indicação, pela lembrança e pelo carinho que tem pela nossa região e pelo Hospital
César Leite. Aquela casa filantrópica precisa do povo. Muito obrigado, deputado. A
presença do senhores aqui  nos engrandece e nos deixa emocionados. Que Deus
proteja a todos nessa caminhada. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Minha  saudação  especial  ao  meu  amigo  e  deputado  Braulio  Braz,  autor  do

requerimento, meu companheiro de partido, excelente parlamentar, preocupado com
as causas sociais;  ao Sr.  Sebastião Onofre Carvalho, provedor  do Hospital  César
Leite, certamente um grande abnegado - direi o porquê durante o pronunciamento;
deputado federal Renzo Braz, jovem parlamentar, que mostra toda a sua capacidade
na Câmara Federal,  não apenas  a favor  dos municípios  menos favorecidos,  mas
também nessa nobre causa da saúde pública; ao vereador Maurício Junior, jovem
presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, que nos dá a satisfação de ver que os
jovens estão participando da política, e precisam participar.

Boa noite aos inúmeros prefeitos e vereadores presentes, que mostram a grandeza
do hospital e o bom trabalho que presta. Certamente vocês estão aqui conosco e com
o deputado Braulio para homenagear o grande benefício que esse hospital presta a
toda população. Sejam bem-vindos. É bom que tomem conhecimento de que a saúde
cada dia precisa mais de vocês. Não sou chegado à leitura de discursos, mas, como
estou falando em nome do presidente,  tenho de fazê-la,  pedindo permissão para
depois fazer um aditivo do meu sentimento, do meu coração. (- Lê:)

“Esta assembleia,  que trabalha para ser reconhecida como a voz e o poder  do
cidadão  para  a  construção  de  uma  sociedade  melhor,  tem  grande  alegria  em
homenagear instituições que contribuem para aprimorar a saúde do povo mineiro.
Este é o caso do Hospital César Leite, que, em 2014, completa 87 anos, servindo,
com  carinho  e  respeito,  a  população  de  Manhuaçu,  um  polo  regional,  e  de  seu
entorno. A microrregião, localizada na vertente ocidental do Caparaó, é composta por
24 municípios, que abrigam mais de 300 mil habitantes.
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O hospital, que atende principalmente usuários do Sistema Único de Saúde, vem
beneficiando  muitas  pessoas  simples,  proporcionando  a  elas  acesso  à  atenção
básica,  bem  como a  procedimentos  de  alta  e  média  complexidade,  sempre  com
carinho e  segurança.  Os pacientes  do setor  privado também demonstram grande
satisfação com o atendimento prestado pela instituição, que dispõe de um plano de
saúde próprio, o Plancel, muito apreciado pelos seus usuários.

Referência em Minas Gerais,  o HCL vem angariando,  em reconhecimento pelos
serviços prestados,  importantes prêmios, como o Mérito  da Saúde,  concedido em
2007 pela Secretaria de Estado de Saúde, e o 2º lugar no prêmio Célio de Castro, em
2009. Tais êxitos se devem à capacidade da instituição em preservar, no curso de sua
longa trajetória, os valores presentes no momento de sua fundação, como o respeito
ao ser humano e a busca permanente da excelência.

O amor  ao  próximo e  o  desejo  de  combater  a  injustiça  motivaram o  médico  e
farmacêutico sergipano João César D’Oliveira Leite a iniciar,  em 1927, uma longa
campanha para instalar o primeiro hospital da cidade de Manhuaçu. Ao cabo de oito
anos de muita dedicação, que envolveu inclusive a doação de recursos próprios, o Dr.
César, com o apoio de importantes personalidades locais, teve a satisfação de ver
inaugurada a casa de saúde. Contava então com cerca 40 leitos, distribuídos em um
prédio  de  três  andares,  além  de  um  segundo  edifício,  que  abrigava  as  freiras
sacramentistas, que partilhavam da responsabilidade pelo cuidado dos pacientes.

Hoje,  graças  aos  recursos  conseguidos  por  meio  do  Pro-Hosp,  programa  do
governo de Minas para apoio e modernização de hospitais de referência regional,
ampliou e muito sua estrutura. Aumentou o número de leitos, atualmente são mais de
200,  adquiriu  equipamentos  de  ponta  e  qualificou  seu  corpo  clínico  e  técnico,
passando  a  atuar  em  dezenas  de  especialidades,  que  incluem  hemodinâmica  e
diversos tipos de cirurgia.

Iniciou, no ano passado, seu programa de residência médica, contribuindo, com a
competência  e  a  seriedade  que  caracterizam  todas  as  suas  atividades,  para  a
formação de jovens profissionais nas áreas de cirurgia geral, clínica médica, pediatria,
ginecologia e obstetrícia. Por perpetuarem o legado de altruísmo, empreendedorismo
e humildade do fundador dessa notável casa de saúde, cumprimento, na pessoa do
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provedor  Sebastião  Onofre  Carvalho,  os  dirigentes,  médicos,  enfermeiros  e
funcionários que trabalham, a cada dia, para manter a elevada qualidade dos serviços
prestados pelo HCL. Desejo, em nome do Parlamento mineiro, que o Hospital César
Leite  continue  aprimorando  seu  atendimento,  cuidando,  com  crescente  zelo  e
habilidade, dos mineiros que vivem em Manhuaçu e região. Muito obrigado.”

Quero  particularmente  fazer  uma saudação  e  uma homenagem  ao  meu  amigo
Braulio Braz pelo reconhecimento do trabalho que os hospitais filantrópicos fazem em
prol do cidadão mineiro. Conheço o Braulio. Ele é do meu partido há muito tempo e
tem  preocupação  com  as  causas  sociais.  Hoje  a  saúde  é  uma  das  suas
preocupações  crescentes.  O  reconhecimento  dessa  homenagem  implica  uma
responsabilidade maior em todos nós, sabendo o que esse hospital faz, o que ele se
propõe a fazer e a necessidade de estarmos de mãos dadas para que ele não corra o
risco de fechamento, como tantos outros. Se vocês acham que ser filantrópico é uma
grande coisa, pode ser em parte, porque desonera a folha de pagamento de alguns
encargos sociais, mas sobrecarrega o hospital na sua capacidade de internação pelo
SUS, que é um grande programa, mas que ainda deixa muito a desejar.

O SUS é um programa universal, mas paga mal. Todos têm direito ao SUS. Vemos
que até  os  mais  ricos,  aqueles  que têm planos de saúde recorrem ao SUS pela
internação compulsória a que são obrigados a fazer. Esses hospitais vivem a cada dia
atemorizados com medo de fechar.  A sua capacidade e a procura por melhoria é
crescente.  Lá  sabemos  que  há  muitos  leitos  de  CTI.  Falo  isso  porque  tenho
experiência na área. Também sou do ramo. Quanto mais se procura ajudar,  mais
prejuízo  toma.  Se vai  aumentar  o  número  de CTI,  que hoje é  um problema que
campeia nesse Brasil, a cada leito que aumenta o prejuízo do hospital aumenta. As
diárias não pagam o que o CTI gasta. Para o hospital fazer um bom atendimento, ele
é obrigado a se preocupar com isso.

Lembro  que,  no  tempo  de  Juscelino  Kubitschek,  existia  o  binômio  energia  e
desenvolvimento.  Naquela  época  era  isso  que  o  Brasil  precisava.  Hoje,  60  anos
depois,  poderia  usar  o  binômio  saúde  e  segurança.  Saúde  em  primeiro  lugar
disparado em relação a todos os outros. É disso que o brasileiro precisa. É isso que o
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pai  de  família  quer.  É  isso  que  uma  mãe  de  família  anseia:  ter  a  segurança
necessária, quando a doença não bate para chegar.

Vemos o trabalho desse hospital de Manhuaçu como referência para aquela região.
Ele é um hospital referência, mas paga um alto preço por isso. Sei valorizar, Braulio, a
estima e a dedicação que você e o meu amigo Renzo têm por aquela entidade e por
provedores.  Eles  são  eternos  abnegados  pois  respondem  por  tudo  e  não  têm  a
compreensão de nada. Quando eles vem buscar mais procedimentos do Estado, as
comissões bipartites e tripartites, que dependem do Ministério da Saúde, barram toda
a pretensão. Às vezes, existem abnegados que fazem doações de suas emendas. O
Sebastião  está  para  confirmar  que  todas  as  emendas  de  deputados  são  para  a
compra de equipamentos, mas não é esse o problema do hospital. O hospital vive de
pessoas  humanas,  de  coração  sensível,  que  trabalham  com  dedicação
principalmente para os mais pobres. Quando se ganha um equipamento, tem de se
contratar profissionais competentes para manipulá-lo. Sabe quem paga? O hospital.
Pagam consultas de 7 mil réis. Pagam partos de R$70,00. Pagam várias cirurgias que
nem por 30 vezes menos que o preço normal seriam pagas. O hospital tem de se
preocupar  com isso,  pois  é  filantrópico.  Então,  Braulio,  quero  homenageá-lo  pelo
reconhecimento que faz ao hospital César Leite, de Manhuaçu. V. Exa., como tantos
outros, são abnegados porque entendem que a saúde pública está acima de tudo,
entendem que a saúde do cidadão está acima de tudo.

E não me venham dizer que o município é rico. São coisas totalmente distintas.
Municípios podem ser ricos, mas muitos deles não repassam recursos para que os
hospitais possam fazer frente a um problema que não deveria ser do hospital, mas
dos poderes municipais, estaduais e federais - e o hospital paga um alto preço por
isso.

Então, Dr. Sebastião, nosso provedor, meu amigo Renzo, presidente, quero render
também  a  homenagem  desta  Casa  por  serem  humanistas  e  abnegados,  porque
sabemos que trabalhar com saúde pública no Brasil é de dar dó, é de chorar.

Quando vemos  as  redes  sociais  se  movimentarem  aí  afora,  há  razão  para  tal,
porque teriam de ver, primeiro, a situação em que a saúde está para depois começar

a jogar  dinheiro fora,  nessa roubalheira desenfreada que existe  Brasil  afora.  Têm
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razão de se revoltar, de se indignar. Ainda bem que nós não perdemos o poder da
indignação,  porque,  se  a  saúde  estivesse  100%  atendida,  não  teríamos  essas

ameaças que estão aí, da Copa - de revolução, de quebradeira; não teríamos, não.
Mas, se há ameaças, é porque os próprios poderes não destinam à saúde pública a
atenção que seria preciso. E quanto a ser filantrópico, que Deus abençoe, que Deus

proteja, porque o sacrifício é muito maior.
Renzo e Braulio, tudo que puderem fazer façam, desprendidamente, pelo Hospital

César Leite, por Manhuaçu, que dá um exemplo de referência de bom atendimento.

Quero parabenizar aqueles que trabalham lá, porque certamente não ganham muito.
Como não ganham muito todos os hospitais filantrópicos, porque não podem pagar
muito. Mas Deus há de abençoá-los pela dedicação que têm, pelo amor e carinho que

têm com os pobres, porque a eles é que devemos servir, e principalmente pelo vencer
de cada desafio que se apresenta todo dia.

Parabéns pelo trabalho que prestam, parabéns pelas homenagens que recebem,

que são poucas, que deveriam ser muito mais. E que o poder público reconheça o
bom trabalho que vocês prestam. Ao Hospital César Leite, meus parabéns. Tenham
aqui as homenagens desta Casa, de todos os deputados, que, se não fazem mais, é

porque não temos oportunidade de fazer  mais.  Ver,  contudo,  como o  meu amigo
Braulio e o Renzo Braz, que são meus companheiros, são preocupados com a saúde
dá-me aquela expectativa de que o Brasil tem jeito porque ainda há deputados com

responsabilidade e que têm amor pelo próximo. Que Deus abençoe a todos.
Esta Casa manifesta o agradecimento a todos vocês pelo comparecimento, pela

honrosa presença, pelo prestígio que dão a esta homenagem ao Hospital César Leite,

elaborada pelo deputado Braulio Braz. Boa noite e muito obrigado.
Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição do dia 10/6/2014.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014

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 -  Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.738/2013,  5.075,  5.076 e
5.078/2014 e dos Projetos de Resolução nºs  5.209 e 5.217/2014;  aprovação -  2ª
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos deputados Lafayette
de  Andrada  e  Pompílio  Canavez;  aprovação  -  Chamada  para  recomposição  do
número regimental; existência de quórum para votação - Prosseguimento da votação,
em 2º  turno,  do Projeto  de  Lei  nº  4.937/2014;  renovação da votação nominal  do
projeto;  aprovação na forma do vencido  em 1º  turno  -  Votação,  em 2º  turno,  da
Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2013; inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, do Projeto de
Lei  nº  325/2011;  votação  nominal  do  projeto,  salvo  emenda;  aprovação;  votação
nominal  da  Emenda  nº  1;  rejeição  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.257/2013; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 1º turno, do Projeto
de  Lei  nº  4.519/2013;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.574/2013;  aprovação  na forma do Substitutivo  nº  1  -  Votação,  em  1º  turno,  do
Projeto de Lei nº 4.665/2013; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 4.827/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.948/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
-  Votação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  5.077/2014; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.093/2014; aprovação
com a Emenda nº  1  -  Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.474/2013;
encerramento da discussão; discursos dos deputados Sargento Rodrigues, Rogério
Correia,  Carlos  Pimenta,  João  Leite,  Fábio  Cherem,  Cabo  Júlio,  Duarte  Bechir,
Bonifácio Mourão e Duilio de Castro, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados
Adelmo Carneiro Leão, Gustavo Corrêa, Gilberto Abramo, Rômulo Veneroso, Antônio
Carlos  Arantes  e  Dalmo  Ribeiro  Silva;  Prorrogação  da  Reunião;  discursos  dos
deputados Rogério Correia e Doutor Wilson Batista; votação nominal do projeto, salvo
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emenda; aprovação; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 5.213/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.851/2013;  aprovação na forma do
vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.015/2013;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 4.220/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 4.873/2014; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.964/2014;  aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
4.995/2014; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.000/2011;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.475/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº1.902/2011; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.995/2012; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.031/2012;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
3.123/2012; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei  nº  3.141/2012;  aprovação com a  Emenda nº  1  -  Discussão,  em 1º  turno,  do
Projeto de Lei  nº  3.403/2012; aprovação com a Emenda nº 1 -  Discussão,  em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 4.018/2013; aprovação com as Emendas nº s 1 e 2 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.243/2013; aprovação - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 4.295/2013; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.296/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 4.297/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 4.303/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.403/2013;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.410/2013;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Registro  de  Presença  -
Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.428/2013;  discurso  do  deputado
Rogério Correia; Questão de Ordem; inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
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Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon
Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -
Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir
- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Marques Abreu -  Neilando
Pimenta -  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -
Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  25  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.738/2013, 5.075, 5.076
e 5.078/2014 (À sanção.) e dos Projetos de Resolução nºs 5.209 e 5.217/2014 (À
promulgação.).

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Lafayette de Andrada em
que  solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  os  Projetos  de
Resolução nºs 2.914/2012 e 4.288/2013, os Projetos de Lei Complementar nºs 59 e
62/2014 e os Projetos de Lei nºs 4.568 e 3.687/2013 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.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  a
inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 4.474/2013,
5.213/2014, 3.851, 4.015 e 4.220/2013, 4.873, 4.964 e 4.995/2014, 1.000, 1.475 e
1.902/2011,  2.995,  3.031,  3.123,  3.141 e  3.403/2012,  4.018,  4.243,  4.295,  4.296,
4.297, 4.303, 4.403, 4.410, 4.428, 4.455, 4.468, 4.496, 4.505, 4.518, 4.587, 4.628,
4.655, 4.719 e 4.739/2013 e 4.868, 4.875, 4.899, 4.957, 4.981, 5.158, 5.159, 5.187 e
5.234/2014 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em
fase de discussão. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Tendo em  vista  a  importância  das  matérias  constantes  na  pauta,  a  presidência
solicita ao secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de
quórum.

O secretário (deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 44 deputados. Portanto, há quórum para

votação.
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Prosseguimento  da  votação,  em  2º  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 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. A presidência vai renovar a
votação do projeto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco -  Cabo Júlio - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira
- Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando
Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -
Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tiago
Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Hélio Gomes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”. Ele não apareceu no
painel.

O deputado Paulo Guedes - Também votei “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 43 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.937/2014 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  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.  A presidência  verifica,  de
plano,  que  não  há  quórum  especial  para  votação  de  proposta  de  emenda  à
Constituição, mas que há para a votação das demais matérias constantes na pauta.
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Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  325/2011,  do  deputado  Sargento
Rodrigues, que dispõe sobre a instalação de medição individualizada do consumo de
energia  elétrica  nas  edificações  prediais.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda nº
1,  da  Comissão  de  Justiça.  A  Comissão  de  Administração  Pública  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.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco -  Cabo Júlio - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto  Abramo -  Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Fred Costa - Tadeu Martins Leite - Wander Borges.
- Registram "não":
Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Cássio Soares -

Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
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Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider
Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 4 deputados. Votaram “não” 37 deputados, totalizando
41 votos. Está rejeitada a Emenda nº 1.  Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
Projeto de Lei nº 325/2011 na forma original. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.257/2013,  dos  deputados  Ivair
Nogueira e Rômulo Veneroso, que dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e
autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Juatuba. A Comissão de Justiça
conclui  pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,  que apresenta.  A
Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da
Comissão  de  Justiça,  e  com  a  Emenda  nº  2,  que  apresenta.  A  Comissão  de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1, da
Comissão de Justiça, e 2, da Comissão de Transporte. 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 -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Braulio Braz - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro -
Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -
Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Paulo
Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Wander Borges.

O deputado Tiago Ulisses - Sr. Presidente, votei “sim”.
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O presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim” 38  deputados,  que,  somados  à
presença do presidente, totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo
emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider
Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -
Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tiago
Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão
aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei  nº  4.257/2013  com  as  Emendas  nºs  1  e  2.  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.519/2013, do deputado Ivair Nogueira,
que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.995, de 1º/7/2010, que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Antônio  Carlos  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 -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares
- Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred
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Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Maria
Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -
Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.574/2013, do deputado Inácio Franco,
que autoriza o Estado a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté 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 -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Durval
Ângelo  -  Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa -  Gustavo
Valadares -  Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -
Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.574/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.665/2013,  do deputado Dinis  Pinheiro,  que dispõe sobre a desafetação de bem
público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frei Lagonegro o trecho
de rodovia que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  As  Comissões  de  Transporte  e  de
Fiscalização Financeira opinam 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.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Gil Pereira -
Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -
Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo
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Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
-  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando
Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -
Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
4.665/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.827/2014, do governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 31, de 28/8/1985.
A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  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 -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa - Gil Pereira -
Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -
Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio
Canavez -  Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -
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Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.827/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.948/2014,  do  deputado  Rogério
Correia, que dispõe sobre a divulgação da campanha Coração Azul contra o tráfico de
pessoas no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos 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”:
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Braulio

Braz - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Duilio  de  Castro  -  Durval  Ângelo  -  Fred  Costa  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pompílio
Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago
Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.948/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Direitos Humanos.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.077/2014, do governador do Estado,
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que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Minas Gerais 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”:
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fred Costa - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely
Tarqüínio -  Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira -  Jayro  Lessa -  João Leite -  Leonardo
Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro  -  Luzia  Ferreira -
Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wander Borges.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, solicito que registre meu voto “sim”.
O deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram  “sim” 44 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 5.077/2014 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.093/2014, do governador do Estado,
que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER - a doar ao Estado 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
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nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio
Soares  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de
Castro -  Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto  Abramo -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo
Valadares -  Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério
Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred
Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
5.093/2014 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.474/2013, do deputado Sargento
Rodrigues, que restringe o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a
face em eventos multitudinários  e  dá  outras  providências.  A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública opina
pela  aprovação  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 Segurança Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a  discussão.  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado
Sargento Rodrigues.

O deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  por  solicitação  do líder  maior  da
oposição, deputado Carlão, gostaria de orientar a votação. Trata-se de um projeto
importantíssimo  para  a  ordem  pública  e  social,  um  projeto  que  está  em  perfeita
sintonia com os ditames constitucionais, respeitando as liberdades democráticas de
livre manifestação.  O cidadão participa de forma transparente, como todo cidadão
deve fazer em qualquer tipo de manifestação. O projeto ressalva as manifestações
culturais e religiosas, porque não poderíamos deixar que festas, como o Congado e o
Carnaval, se confundissem com esse texto. O que se proíbe é o uso de máscaras
nesse tipo de movimento, como ocorreu na Copa das Confederações.

Não temos  competência para  legislar  no  âmbito  penal,  mas o  ente Estado tem
competência para legislar sobre aspecto administrativo. E é isso que propomos para
apreciação dos demais pares, ou seja, tipificamos a conduta no âmbito administrativo
e  prescrevemos  uma  sanção  de  forma  pecuniária.  Portanto,  é  um  instrumento
necessário  para  que  os  policiais  tenham  condição  de  manter  a  ordem  pública.
Lembramos  que o  cidadão mascarado que  vai  a  uma manifestação pública  dá  a
entender que não tem boa intenção de participar democrática e pacificamente dela.
Contamos com a compreensão dos deputados para a aprovação dessa matéria em 1º
turno,  para  a  qual  conseguimos  regime  de  urgência  com  aquiescência  do  líder
Adelmo Carneiro Leão. São essas as nossas considerações. Que possamos ter, em
Minas Gerais, uma legislação que disciplina a matéria, já que, na União - em nível de
Congresso Nacional -, isso não foi possível.

O presidente -  Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério
Correia.
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O deputado Rogério Correia* - Apresentarei minha posição pessoal - não é a do
Bloco Minas sem Censura nem da bancada do PT. Como o projeto está em 1º turno,
pelo  que  entendi,  cada  deputado  do  nosso  partido  poderá  manifestar-se
individualmente.

Manifesto-me contrariamente  ao  projeto  do  deputado Sargento  Rodrigues.  Acho
que não se deve tolher o direito à manifestação, embora pense que as pessoas não
têm  de  usar  máscaras  nesse  tipo  de  evento,  mesmo  porque  não  precisam  se
esconder. Mas também não deve haver uma regra legal que impeça as pessoas de
irem de determinada forma a uma manifestação. Portanto, não cabe cercearmos o
direito à manifestação. Sou contrário até porque é necessário fazer um debate mais
amplo sobre a democracia no Brasil. E não são projetos de lei ou leis minimizadas,
sem um debate mais amplo,  que resolverão o problema.  Precisamos avançar em
muitos pontos relativos à liberdade de manifestação e à democracia no Brasil. Um
projeto desses abre brecha para outros desentendimentos em relação ao direito à
liberdade,  ao direito  à manifestação,  seja ela sindical  ou  pública.  Por  exemplo,  a
presidenta  Dilma  baixou  um  decreto  estabelecendo  uma  série  de  garantias  e
vantagens ao sistema da democracia direta, valorizando os conselhos. Trata-se de
um decreto avançado do ponto de vista de ampliar o valor da democracia direta.

E foi muito combatido pela direita mais conservadora do País, que, evidentemente,
abriga concepções de ausência de liberdade de manifestação, que tenta avançar no
Brasil. Por isso digo que é um debate mais amplo, Rodrigues, não pode ser realizado
apenas sob esse aspecto.

Em segundo lugar, precisamos avançar também no debate da reforma política, ou
seja,  como  vamos  dar  institucionalidade  a  aspectos  maiores  do  procedimento
democrático.  Também  é  um  tema  que  não  anda  no  Brasil.  A reforma  política  e
institucional  é  falada,  e  nada.  Aliás,  vai  haver  um  amplo  debate  e  um  plebiscito
marcados  para  1º  a  7  de  setembro.  Será  realizado  pelos  movimentos  sociais,
entidades  populares  e  igreja  em  favor  do  debate  da  reforma  política  e  de  uma
constituinte  exclusiva  no  Brasil.  Creio  que  também  o  debate  das  liberdades
democráticas e manifestações deveria ser feito no bojo de uma discussão geral do
aspecto democrático, e não com uma medida imediatista que reprime um direito, que
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seria a utilização de máscara, fantasias, etc. em determinada manifestação, mas não
entra no cerne do debate sobre o direito político e a democracia direta. Não estando
nesse processo, encaminho contrariamente. Acho que é apenas uma restrição que se
faz  a  um  processo,  sem  que  haja  um  debate  mais  amplo  na  sociedade.  Queria
marcar  minha  posição  contrária  ao  projeto  apresentado  pelo  deputado  Sargento
Rodrigues pelos motivos expostos.

O presidente  -  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Carlos
Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, eu estava inscrito para a discussão
do projeto, que está em regime de urgência. Teríamos meia hora para discuti-lo, mas
resolvemos  apenas  encaminhar  o  projeto  do  Sargento  Rodrigues  -  e  quero
cumprimentá-lo  pela  propositura  e,  principalmente,  por  ter  conseguido  da  Casa o
regime de urgência para a tramitação.  Estamos às vésperas das competições da
Copa do Mundo. Amanhã começa a Copa do Mundo, e, a se repetir o que aconteceu
em Minas Gerais no ano passado, por ocasião da Copa das Confederações, o caos
se instalará no Estado e no País. Foi uma baderna total!

Ainda ontem vi na mídia estadual que os postos de gasolina, as concessionárias de
automóveis,  os  hotéis,  enfim  o  comércio  ao  longo da Av.  Antônio  Carlos  está  se
blindando. Estão instalando verdadeiras barreiras de aço para evitar a bagunça. Nós
comprovamos que, quem agiu desse modo, foram aquelas pessoas que se utilizaram
dos movimentos legítimos da população brasileira para fazer bagunça, quebradeira,
como aconteceu em junho do ano passado.  Essas pessoas estavam com o rosto
oculto, eram bandidos, verdadeiros marginais que atentaram contra a democracia e
contra a liberdade do povo mineiro e brasileiro. As concessionárias tiveram prejuízos
de mais de R$20.000.000,00. Quem vai pagar essa conta? As pessoas investem no
seu comércio, principalmente na apresentação, e têm de lidar com meia dúzia de
bandidos mascarados que se denominaram black bloc.  Que nada! Foram pessoas
infiltradas para  promover  a  quebradeira e  o  quebra-pau,  como aconteceu no ano
passado.

O seu projeto, Rodrigues, tem de ser votado em regime de urgência, e deixei de
discuti-lo da tribuna porque queria falar muito mais a respeito do que aconteceu e do
que pode vir a acontecer a partir de amanhã.
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O governo está tomando uma posição firme. Para esses bandidos tem que haver
postura, tem que haver posição firme, tem que haver governabilidade; tem que haver
um governante com pulso firme, que não vai permitir que Minas Gerais se transforme
numa  praça  de  guerra.  A  polícia  tem  que  proteger  quem  está  ali  protestando
livremente; tem que proteger a democracia; tem que proteger os cidadãos que já não
aguentam mais tantos desmandos neste país. Contra o bandido mascarado que se
esconde atrás de uma máscara, a polícia tem que agir com rigor,  e essa lei  dará
identidade aos bandidos.

Não podemos aceitar o que está acontecendo. O seu projeto, deputado Sargento
Rodrigues, tem que ser sancionado e colocado em prática de maneira urgente. Não
podemos  permitir  que  em  Minas  Gerais,  um  Estado  pacato,  de  cidadãos
trabalhadores,  pessoas  de bem  sofram  a  acuação que estão  sofrendo.  Basta  de
violência, principalmente a urbana. A violência rural está crescendo também. Nessa
semana, bandidos invadiram uma fazenda em Montes Claros e mataram um senhor
de 70 anos, sua esposa de 60, sua filha de 30 e seu neto de apenas 7 anos. Todos
eles foram executados sumariamente.

Então está de parabéns o governo de Minas que está agindo com pulso, com vigor.
Essa lei  será a guardiã da democracia  e vem tirar  a  máscara desses criminosos
covardes e bandidos e dizer em alto e bom som que Minas não irá aceitar o que
aconteceu no ano passado. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado João Leite.
O deputado João Leite*  -  Sr.  presidente,  a Comissão de Segurança Pública  da

Assembleia  Legislativa  tem,  por  determinação de V.  Exa.,  procurado  discutir  uma
mudança  na  legislação.  Não  podemos  ficar  calados  diante  de  mais  de  50  mil
homicídios em nosso País. Nós integramos um fórum nacional de segurança pública
e, na próxima semana, teremos aqui um juiz da corte internacional, no Salão Nobre
da  Assembleia  Legislativa,  às  20h30min,  no  dia  18,  falando  sobre  o  Código  de
Processo Penal e a Lei de Execução Penal.

Presidente, há uma inversão total de valores em nosso País. Na movimentação da
Copa das Confederações, a minha jovem filha, que é líder de 600 jovens na nossa
igreja, me ligou dizendo que iria às manifestações com os jovens da igreja. Eu disse
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que realmente ela deveria ir, mas ficou lá apenas 5 minutos, porque só ouvia falar em
matar  policial.  A  minha  filha  é  neta  de  policial,  que  foi  uma  pessoa  totalmente
comprometida  com os  próximos.  Meu pai  se  autodeclarava defensor  dos  direitos
humanos, porque ele acordava pela manhã e colocava o seu peito nas ruas em favor
das  pessoas.  Ele  foi  a  pessoa  que  me inspirou  na  luta  pela  vida.  A minha  filha
abandonou a manifestação,  que era parecida com a do Rio de Janeiro,  onde um
jovem disse que não queria matar o cinegrafista, e sim o policial. Precisamos devolver
autoridade para aos nossos policiais.

Deputado Dilzon Melo, outro dia vimos nas ruas algo impensável: um diálogo de um
jovem mascarado cobrando de um policial militar a sua identificação; o mascarado
pedia  o  seu  nome,  a  sua  identificação.  É  claro  que  um  policial  tem  que  estar
identificado.

Mas como um mascarado cobra a identificação de um policial, de uma autoridade,
da representação do Estado nas ruas? Damos às pessoas que não se identificam
autoridade contra um policial que está nas ruas, que muitas vezes coloca a sua vida
em  risco  a  nosso favor.  Não podemos  autorizar,  nas ruas de  Belo  Horizonte,  de
Sabará, de Pará de Minas, de Uberlândia, de Uberaba, de Betim, enfim das cidades
de Minas Gerais, pessoas escondidas atrás de uma máscara colocando a vida de
outras em risco, colocando a vida dos nossos policiais em risco. Vejam os vídeos que
estão  nas  nossas  redes  e  que  mostram  essas  pessoas  comemorando;  mostram
policiais correndo de manifestantes, policiais sendo agredidos por eles.

A Assembleia Legislativa tem que devolver  aos policiais de Minas Gerais a sua
autoridade.  Não é possível  convivermos  com manifestações que não respeitem o
Estado de Direito. Manifestações são bem-vindas. Animo meus filhos a se manifestar,
mas não colocando em risco a vida de policiais, não se juntando a pessoas que têm
apenas  uma  vontade:  matar  policial.  Quando  matam  um  deles,  matam  a  nossa
sociedade, porque eles nos representam nas madrugadas, nas ruas, dão proteção
àqueles  que querem manifestar-se pacificamente,  àqueles  que têm o  ideal  de  se
manifestar contra qualquer coisa que seja. É o direito de manifestação. Mas aqueles
que  querem  atentar  contra  a  vida  de  um  policial,  aqueles  que  querem  destruir
patrimônio público e privado têm que ser levados às barras da lei. Sou favorável não
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apenas à  legislação  proposta  pelo  deputado Sargento  Rodrigues,  mas também a
outras ações que devolvam a autoridade do Estado aos nossos policiais.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Fábio Cherem.

O deputado Fábio Cherem* - Sr. Presidente, é de muita importância que esta Casa
cumpra  a  sua  responsabilidade,  a  sua  obrigação  primordial,  que  é  regulamentar
regras para que a sociedade possa conviver de maneira mais harmônica e eficiente.
Ao falarmos da proibição da manifestação de pessoas com rosto tampado, temos a
finalidade de resguardar o interesse daquelas famílias, do cidadão comum que quer ir
a uma manifestação pacificamente.

Parabenizo o deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa. Já tentei apresentar o
mesmo projeto de lei nesta Casa, pois é imprescindível garantir o direito daqueles
que querem frequentar a manifestação de cara limpa, com seus rostos descobertos,
representando  pacificamente  uma  ideia.  Evidentemente  quem  sai  com  o  rosto
tampado assusta a sociedade de modo geral,  principalmente aqueles que querem
frequentar  e  participar  de  uma  manifestação.  Quem  de  nós  adentraria  uma
manifestação com a família, com suas crianças, com seus entes idosos, se estiver
rodeado de pessoas mascaradas com intenções ocultas, que estão aquém daquilo
que a sociedade deseja? A lei  só faz sentido quando a sociedade atua contra ela
mesma. A Constituição garante qualquer manifestação, desde que não seja anônima.
É disso que trata essa matéria: proibir uma manifestação anônima, que muitas vezes
descamba para a violência, descamba para a instabilidade da sociedade de forma
geral, pois gera um sentimento de insegurança para todos. Agora, neste momento
importante em que a Nação, por livre opção, recebe um evento mundial, como nós,
aqui da Assembleia Legislativa, não ajudaríamos a Polícia Militar a atuar para manter
a segurança?

Disse bem o deputado João Leite que não pode haver uma inversão de valores. É o
policial que garante a segurança, e não o mascarado que adentra a via pública para
prejudicar o patrimônio alheio. Não é ele que preserva algum valor dos mineiros ou da
Nação brasileira.  Então é importante retomarmos os valores. Espero que a nossa
Assembleia de Minas possa dar a sinalização contra a baderna, contra a inversão de
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valores e contra o que povo mineiro prima: a paz e a concordância de forma geral.
Parabéns,  Sargento  Rodrigues.  Espero  que  os  meus  colegas  encaminhem  no

sentido  da  aprovação  desse  projeto,  pois  ele  é  mais  necessário  do  que  nunca,
principalmente no momento atual em que os olhos do mundo estarão voltados para
todo o Brasil, incluindo Belo Horizonte. É só isso, presidente.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Cabo Júlio.
O deputado Cabo Júlio* - Presidente, excepcionalmente - e muito excepcionalmente

-  discordo do deputado Rogério Correia,  que é  meu colega do bloco,  mas quero
deixar claro que toda e qualquer manifestação para melhorar o nosso país é muito
bem-vinda. Temos de nos manifestar, pois queremos mais saúde, mais educação e
somos contra a corrupção e tudo o mais de ruim. Porém, deixe-me entender uma
coisa:  manifestante  mascarado.  Quem  quer  manifestar-se  democraticamente  não
esconde o rosto.

O interessante é que estamos vivendo um negócio muito bacana, uma inversão de
valores,  como vimos aqui.  O cidadão põe uma máscara e vai  cobrar  o nome do
policial: “Qual é o seu nome? Quero reclamar de você”. Outro dia recebi uma carta
dizendo que o policial  não estava com a sua tarjeta de identificação, portanto não
sabiam quem era ele. Ah!  Me ajudem! Quem viu aquela cena sabe que temos de
diferenciar  manifestante de bandido.  Quem entrou  dentro da Kia,  pegou ônibus e
colocou fogo não era manifestante: era bandido. E bandido tem de ser tratado como
bandido. Quem entrou na loja de uma senhora - eu vi a cena, ela, de joelhos, pedindo
pelo amor de Deus para não colocarem fogo na sua lojinha, de onde tira a comida da
sua  família  -  não era  manifestante:  era  bandido.  Quem  entrou  na  loja  de  motos
Honda,  colocou  aquela  quantidade  de  motos  para  fora  e  colocou  fogo  não  era
manifestante:  era  bandido.  A  polícia  está  lá  para  garantir  a  tranquilidade  dos
manifestantes.

Quero dar um exemplo: o Corpo de Bombeiros da Avenida Antônio Carlos, quando
viu a manifestação, colocou uma mangueira de água para que eles bebessem água,
porque eles vinham caminhando do Centro da cidade. Os manifestantes beberam
água, mas os bandidos queriam entrar dentro do quartel e quebrar tudo.

A Polícia Militar está preparada para tudo; nós estamos preparados; o BPE está
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preparado;  os  batalhões  especializados  estão  preparados;  as  unidades  estão
preparadas.  Podem  vir.  Os  manifestantes  serão  muito  bem-vindos.  E  podem  vir
bandidos também. O que não podemos aceitar  é que policial  seja agredido como
vimos  no  Rio  de  Janeiro.  Não  eram  manifestantes,  mas  bandidos  mascarados
agredindo um policial, dando soco na sua cara, tomando o escudo e batendo nele. É
isso o que queremos?

Deputado, o senhor está de parabéns. É isso mesmo. Temos de diferenciar quem
quer um Brasil melhor e quem quer um Brasil pior. Quem quer um Brasil melhor não
põe máscara, pinta a cara de verde e amarelo ou da cor que quiser e diz: “Quero um
Brasil melhor”. Que os que exigem que o policial seja identificado não tenham a cara
de pau o bastante para se esconder. Então, viva a democracia, viva aqueles que
querem um País melhor. Entretanto, não podemos, sob a égide de buscar um País
melhor, quebrar tudo, destruir a vida das pessoas, e o pior, agredir policiais. Ora, os
policiais  tiveram  muita  paciência,  amigo.  É  difícil  ver  um  colega  sendo  agredido.
Vocês não sabem, ou melhor, sabem que, na manifestação de junho, foi jogado um
cabo de escopeta calibre 12 contra os policiais.

A informação da inteligência da nossa polícia é de que não podemos encontrar mais
nas casas de pesca aquelas chumbadas usadas para pescar porque o black bloc está
comprando todas e usando com estilingue para jogar  nos policiais.  Pelo amor de
Deus! A quem interessa uma polícia frágil? A bandido. Só interessa para bandido. A
quem interessa que a polícia não suba no morro? Ao traficante. E de que lado nós
estamos? Estamos do lado da sociedade, do cidadão de bem que quer e tem o direito
de se manifestar, estamos do lado da polícia, estamos do lado do Estado e estamos
do lado das pessoas de bem.

Meu  filho  foi  para  a  manifestação.  A filha  do  deputado  João  Leite  foi  para  a
manifestação  e  chegando  lá  se  assustou.  Vim  para  me  manifestar,  mas  vi  uma
parcela de manifestantes que quer um Brasil melhor e outra parcela de manifestantes
que quer um Brasil pior. E nós, policiais, não somos saco de pancada de manifestante
bandido e vamos usar o que for necessário para proteger o cidadão de bem e para
tirar do meio do cidadão de bem aquele que quer se esconder atrás de uma máscara
para fazer coisa errada. Aquele que quer se manifestar não se esconde; esconde-se
quem é bandido, e bandido não é bem-vindo. Muito obrigado.
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O presidente  -  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Duarte
Bechir.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares. O
art.  5º  da  Constituição  Federal,  em  seu  inciso  IV,  diz  o  seguinte:  “É  livre  a
manifestação do pensamento,  sendo  vedado  o  anonimato”.  Vedado  o  anonimato.
Fechemos aqui a nossa fala. A proposta do deputado Sargento Rodrigues vem, em
boa hora, cobrir a omissão por parte do governo federal, que não quer, temendo o
desgaste político, reprimir aqueles manifestantes, que se comportam como bandidos.

Em São Paulo  a inteligência  da polícia  descobriu  que,  entre  os  incendiários  de
ônibus, estava um deputado estadual que há pouco tempo foi condenado a 12 anos
de  cadeia,  misturando-se  com  manifestantes,  promovendo  baderna,  incendiando
ônibus, depredando bem público e causando pânico na população. Lugar de bandido,
presidente,  é  na  cadeia.  Lugar  daqueles  que  querem  esconder  seu  rosto  e  não
mostrar a sua face para quebrar tudo e para bater em policial é na cadeia. E nós, da
Assembleia de Minas... Digo nós porque votarei favorável e digo da Assembleia de
Minas porque o deputado Sargento Rodrigues, numa iniciativa individual, propõe a
seguinte matéria, para que possamos dar a tranquilidade que todo mineiro busca e
que sempre reinou no nosso estado. Se o governo federal não quer colocar a mão na
ferida;  se  o  governo  federal,  temendo  desgaste  em  ano  eleitoral,  quer  deixar  a
população refém de bandido, a Assembleia de Minas, não. Minas vai, mais uma vez,
mostrar o seu pensamento e a sua ação.

Sr. Presidente, na noite de ontem vimos nas TVs de todo o Brasil a Universidade de
Brasília sendo tomada por manifestantes, por estudantes com os rostos tampados.
Não querem  mostrar  a  sua cara.  Quantos  alunos  da UnB serão  prejudicados  na
realização  das  provas  porque  os  bandidos  estão  tomando  conta  também  das
faculdades?

É preciso ter coragem. O deputado Sargento Rodrigues teve coragem. Propôs a
matéria,  e  nós  não  podemos  nos  acovardar  mediante  a  ação  de  bandidos.  Que
sejamos coerentes com a responsabilidade da nossa função na Casa. Que sejamos
coerentes buscando para a população mineira a tranquilidade que ela merece.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva,  grande jurista,  está aqui  ao lado.  O deputado
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Bonifácio Mourão, outro jurista, está nos acompanhando nos trabalhos. Eles sabem
que a manifestação sem o anonimato é permitida e está preceituada nas garantias da
nossa Constituição.

Mas, finalizando, presidente, lugar de bandido é na cadeia, e não causando temor
na população. Obrigado, presidente. Meu voto é favorável.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Bonifácio
Mourão.

O deputado  Bonifácio  Mourão*  -  Presidente  e  deputados,  mesmo sabendo  que
estamos atrasando a votação, não poderíamos nos silenciar neste momento porque
estou gostando de ver que os colegas deputados de um modo geral estão tomando
posição na hora certa. Nós estamos, deputado Dalmo Ribeiro Silva, exatamente a 30
horas da abertura da Copa do Mundo.

Então as manifestações com certeza irão acontecer e são legítimas. Como bem
disse o deputado Duarte Bechir e como defendeu o deputado Sargento Rodrigues,
em seu projeto, não podemos confundir fantasia com máscara. Fantasia é própria do
Carnaval e das festas de congado; fantasia não é anonimato. Ao contrário, o uso de
máscaras adotadas em movimentos e em Copa do Mundo, sim, é anonimato e vai
contra a Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa, por intermédio da grande maioria dos seus deputados,
hoje  está  tomando  posição  contrária  ao  anonimato  e  aos  baderneiros  que  ficam
quebrando lojas, aproveitando-se dos movimentos e contrariando aqueles que fazem
manifestações legítimas. Aliás, deputado João Leite, as pessoas que participam de
movimentos legítimos querem apenas defender seus direitos,  e temos o dever  de
respeitar os direitos daqueles que defendem os movimentos legítimos. Os bandidos
não querem ser identificados por isso se aproveitam do anonimato e contrariam a
nossa Lei Maior. Então não merecem o nosso aplauso.

Porém, mais uma vez o deputado Rogério Correia provoca essa polêmica no dia de
hoje.  Temos  de  mostrar  a  posição  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,
deputado Rogério Correia, que não é a posição que V. Exa. defende. Não adianta V.
Exa.  querer  procurar  defesa  nos  termos  regimentais,  porque  não  os  estamos
ofendendo, mas apenas contrariando a sua posição, que é radical. Quando V. Exa.
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diz, por exemplo, que a presidenta da República Dilma Rousseff baixou um decreto
sobre o Sistema Nacional de Participação Social, ela está repetindo Lenin ou Lenine
e o bolchevismo e querendo trazer o sistema da família Castro, de Fidel Castro, que
tem uma das ilhas mais luxuosas do mundo, bem como o sistema de Hugo Chávez
para o Brasil. Entretanto, com certeza o Congresso Nacional não vai aceitar, aplaudir
e aprovar o sistema soviético supremo dos tempos de Lenine e outros.

É hora de a Assembleia tomar posição, e ela está fazendo isso ao se colocar contra
a baderna e o anonimato e a favor do império da Constituição Federal.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Duilio de Castro.

O deputado Duilio  de  Castro  -  Sr.  Presidente,  pedi  a  palavra  para  encaminhar.
Primeiramente  gostaria  de  parabenizar  o  deputado  Sargento  Rodrigues  por  ter  a
coragem de apresentar o projeto neste momento tão importante que o Brasil está
vivendo. É muito triste vermos isso acontecer. Aliás, o que existe de mais gostoso na
democracia é a liberdade de poder manifestar-se e manifestar de cara limpa ou como
os  caras-pintadas,  que  foi  um  movimento  bonito  que  aconteceu  para  mostrar  a
insatisfação com o Brasil naquele momento. Isso é o mais gostoso da democracia.

A verdade é  que  vemos  no País  um  total  descontrole  de  tudo.  Em relação  às
drogas,  por  exemplo,  as nossas fronteiras  estão escancaradas.  Toneladas  e mais
toneladas de drogas entram no Brasil todos os dias, e querem que a Polícia Militar
consiga segurar essa distribuição dentro das nossas cidades e dos nossos bairros. E
o  mesmo vale  para  as  manifestações:  o  que  está  acontecendo  aqui  hoje,  essa
regulamentação,  deveria  ter  ocorrido  em  nível  nacional.  Seria  ótimo  se  esta
Assembleia pudesse estabelecer essa proposição em nível nacional e se essa lei
pudesse  ser  consolidada  para  intimidar  as  pessoas  que  querem  fazer  dos
movimentos  uma  baderna.  Ficaria  feliz  se  esta  Assembleia  pudesse  dar  essa
contribuição.Voltando ao problema das drogas, quem cuida das fronteiras do Brasil é
o Congresso Nacional, e não temos poderes para legislar sobre essa matéria.

Em Minas Gerais, nas fronteiras mineiras temos como dar condições à democracia,
ao ser humano, ao eleitor e ao mineiro de exercer o seu direito de ir e vir do País.
Vejam as manifestações que ocorreram no ano passado. Como foi dito, houve um
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grande prejuízo material para os comerciantes, contudo o pior foi a imagem que ficou
lá  fora,  a  imagem  de  um  Brasil  sem  controle,  de  um  Brasil  baderneiro.  Não  foi
manifestação o que aconteceu no ano passado, e este ano não queremos mais isso.

O governo federal deveria sim, independentemente de desgaste político, ter feito
uma regulação em esfera nacional para garantir  o direito das manifestações, para
garantir  o direito de o cidadão ir  aos jogos de futebol,  para garantir  o  direito das
pessoas de ir e vir. Estou cansado de vir de Sete Lagoas para Belo Horizonte e me
deparar, muitas vezes, com meia dúzia de baderneiros - não são manifestantes como
foi dito - que querem tumultuar um processo e barrar o direito de ir e vir dos cidadãos.
Param tudo e começam a roubar as pessoas que ficam dentro dos carros parados no
movimento. Na verdade, os baderneiros estão tirando o nosso direito à democracia, o
direito que as pessoas têm de se manifestar. Então ficamos felizes com esse projeto
do deputado Sargento Rodrigues, que garante que, em Minas Gerais, as pessoas
possam exercer esse direito.

Ninguém está falando em tirar o direito de as pessoas se manifestarem nem vamos
falar disso - aliás, vamos incentivar a manifestação. No caso da saúde, por exemplo,
a Assembleia coletou 1.900.000 assinaturas, pois não estávamos satisfeitos como o
que estava sendo conduzido no País nessa área. As assinaturas foram levadas à
presidente Dilma para se fazer um projeto de iniciativa popular. Então é um direito do
cidadão a manifestação. Foram 1.900.000 assinaturas. Queremos ter o direito de não
estarmos satisfeitos com a segurança pública e a economia do País. A democracia é
gostosa. Agora os baderneiros estão tirando das pessoas o direito de manifestação.

Na verdade, quando Minas aprova hoje, em caráter de urgência, o Projeto nº 4.474,
do deputado Sargento Rodrigues, queremos dizer que faremos o que deveria ter feito
o  Brasil:  regulamentar  o  que  se  pode  fazer  nas  manifestações  e  e  o  que  está
garantido pela Constituição brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a deputada Maria Tereza
Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Como a Bancada do Partido dos Trabalhadores e
o Bloco Minas sem Censura liberou o voto, quero publicamente manifestar meu voto
favorável ao projeto porque estou em defesa da vida. De fato, no contexto em que
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estamos vivendo - e já houve vários precedentes recentes em Minas Gerais e no
Brasil -, vimos que muitas pessoas colocaram máscaras com o claro objetivo de se
esconder e de se manifestar com violência.

Sou  totalmente  a  favor  da  manifestação  popular.  Sempre  defendemos  isso  na
nossa caminhada nesta Casa. Já fui presidente da Comissão de Participação Popular
- agora o deputado André Quintão é o presidente -, e a nossa história mostra isso.
Contudo, no contexto do momento, concordo com a proposta do deputado Sargento
Rodrigues porque, de fato, para não perdermos sequer uma única vida, precisamos
tomar algumas medidas mais radicais. Como diz o próprio projeto, isso não significa
que será inibida qualquer manifestação verdadeiramente pacífica. Ela precisa haver.
É uma democracia.

Também publicamente quero dizer que parece que muitos parlamentares que me
antecederam disseram que há um oásis  em Minas Gerais;  parece que só aqui  o
governo está tomando todas as medidas e que o governo federal não faz nada, e isso
não é verdade, não é fato. A presidenta Dilma tem tomado inúmeras providências
junto à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça, integrando-os aos Estados onde
haverá jogos.

Ela  está  tratando  disso  pessoalmente.  A  Polícia  Federal  está  divulgando  na
imprensa, nos jornais,  as drogas que interceptou, que viriam como reforço para a
Copa. Gostaria de dizer isso de público.

Em Betim, por exemplo, há um problema gravíssimo que tenho acompanhado por
mais  de  quatro  anos,  que  é  a  falta  de  centro  de  internação  para  adolescentes
infratores.  Por  isso,  muitos  que  cometeram  homicídio  estão  nas  ruas.  A prefeita
anterior discutiu isso várias vezes com a Secretaria de Defesa Social. O Dr. Pedron e
a Dra.  Camila fizeram injunções para isso, que é da competência do governo do
Estado. Por situações políticas e manifestações, até hoje não não temos centro de
internação.  Isso  é  gravíssimo,  pois,  em  Minas  Gerais,  há  um  alto  índice  de
homicídios. Temos de tomar essas providências.

Gostaria  de  saber  se  realmente  o  Parlamento  de  Minas  Gerais  está  tomando
medidas necessárias  e se o governo do Estado está preocupado com isso.  Com
certeza,  a  presidenta  Dilma,  através  de  fatos  concretos,  está  tomando  todas  as
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medidas necessárias para que a Copa seja um orgulho para o povo brasileiro. Na
antevéspera  das  eleições,  muitas  pessoas  e  parte  da  mídia  estão  querendo  que
aconteça uma tragédia para jogarem isso nas costas da presidenta, que é a primeira
mulher presidenta. Isso não é possível.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, 6.200.000 jovens estão fazendo curso técnico no
Pronatec. Mais de dois milhões de famílias de classes populares e jovens que jamais
poderiam  cursar  medicina,  engenharia  e  outros,  pois  são  caros,  custando  até
R$4.000,00 por mês, estão fazendo isso devido a esse projeto. Isso também é cuidar
da prevenção da violência e do povo brasileiro.

De público,  gostaria  de dizer que esperamos que, para o Brasil  e também para
Minas Gerais, a Copa seja motivo de orgulho.

O presidente -  Com a palavra,  para encaminhar a votação,  o deputado Adelmo
Carneiro Leão.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputados Gustavo Corrêa e Gilberto Abramo,
peço desculpas, pois já estava inscrito há muito tempo e pedi ao presidente para me
manifestar  neste  momento,  considerando  que  teremos  um  debate  agora  com  a
participação do deputado Carlos Mosconi. Espero que estejamos sendo transmitidos
pela  TV Assembleia  e  que avancemos.  Gostaria  de fazer  algumas reflexões,  que
talvez  fossem  mais  apropriadas  depois  da  votação.  Não  pretendo  influenciar  as
pessoas,  pois,  mesmo  que  quisesse,  não  conseguiria,  para  votarem  como  este
deputado, que votará contra o projeto por muitos motivos.

O  primeiro  é  que  estou  absolutamente  convencido  de  que  essa  medida  que
propomos como se fosse uma medida extraordinária de combate ao crime no Estado
é muito pouco eficaz, ou nem um pouco eficaz, ou absolutamente ineficaz. Não é a
máscara que constitui o crime. O seu uso deve, sim, agravar a situação do criminoso,
que eventualmente a usa para se esconder e praticar o crime. O sujeito que usa
capacete  e  entra  no  escritório  de  uma  loja  ou  de  um  posto  de  gasolina  estará
escondido.  O  uso  do  capacete  agrava  o  crime,  mas  temos  de  tratar  deste.
Criminalizar  as  pessoas  por  usarem máscara é um equívoco,  um erro.  Essa é a
minha primeira consideração.

Sob o ponto de vista do uso de máscaras, gostaria de me dirigir ao presidente da
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Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que também deve ter visto isso, para dizer
que o Congresso Nacional reagiu com firmeza, mas que, aqui, não vi ninguém reagir
e dizer  que é crime uma rede da dimensão da Rede Globo colocar máscara por
inteiro em um sujeito.

A Rede Globo, no Fantástico, colocou a máscara por inteiro: o nome fictício e uma
pessoa fictícia  que praticou o crime e,  no final,  o  político,  que compra voto,  que
negocia com as empreiteiras, que vende o seu mandato. Para generalizar, criou a
seguinte imagem perante a sociedade: a de que todos somos criminosos. A máscara
está colocada lá. Ninguém reagiu. Isso não tem nada a ver conosco, não é mesmo?
Agora, no caso do sujeito que vai lá fazer as suas manifestações, temos que reagir
aqui,  temos  que  ser  poderosos,  vamos  resolver  todos  os  problemas.  Estamos
vestindo a máscara da hipocrisia. Essa é a verdade. Vamos deixar cair as máscaras e
analisar de maneira sistêmica os fatores determinantes do crime no nosso Estado e
aí, sim, atuar neles. Acho que todos se lembram de que, há algum tempo - não faz
tanto tempo assim -, um helicóptero com meia tonelada de pasta de cocaína desceu
em uma fazenda. Aí, as máscaras estão estabelecidas porque o sujeito não aparece.
Que máscara impede a Polícia Federal e os Poderes desta República de identificar
quem são os bandidos?

Recentemente,  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  fez  uma
audiência pública em Uberaba para tratar da violência. Um padre querido na cidade
foi lá e disse que se reuniu com 22 traficantes - certamente eles não estavam com
máscara, mas, sendo um padre, é um confessor - para pedir-lhes que deixassem de
aliciar  os  jovens por  pelo  menos um ou dois  anos;  e eles  responderam que não
poderiam resolver esse problema e atender ao seu apelo pois são assediados por
políticos, juízes, promotores, policiais e uma série de pessoas que têm uma relação
negocial com eles. Coloquei isso como denúncia na Comissão da Verdade, deputado
Bosco. Estavam presentes lá a Polícia Federal, a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, a Polícia Civil, a Assembleia de Minas, o governo do Estado e a Prefeitura. E
o  que  foi  feito?  Estão  atrás  de  máscaras,  e  nós  estamos  aqui  para  resolver  o
problema  do  mundo.  Coisa  mais  bonita  que  já  aconteceu  aqui  na  Assembleia
Legislativa. Vamos resolver o problema da Copa, da violência, porque agora vamos
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votar contra as máscaras. Não vou votar a favor desse projeto, porque, na realidade,
não o vejo como elemento necessário, suficiente e adequado para enfrentarmos o
grave problema de violência que impera no nosso País e no nosso Estado de Minas
Gerais.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo
Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa* - Sr. Presidente, quero antecipar o meu voto. Como a
maioria dos deputados que me antecederam, vou votar favoravelmente ao projeto do
deputado Sargento Rodrigues por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, tenho
certeza de que as manifestações populares que o País presenciou durante a Copa
das Confederações vieram exatamente para mostrar aos governantes, sobretudo ao
governo federal, que a população não está satisfeita, muito menos concordando com
os investimentos que foram feitos no nosso país. E pior,  deputado Bosco, grande
parte deles ainda não foi sequer concluído. São investimentos que visam em primeiro
lugar a Copa do Mundo, mas que não tiveram condições de ser concluídos, sobretudo
pela  falta  de  planejamento  do  governo  federal.  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,
entendo a sua posição.

Fiquei preocupado com o que foi mostrado no Fantástico, no último domingo. Por
outro lado, não acho justo, correto que aqueles que produzem em nosso país, geram
empregos e impostos tenham os seus comércios destruídos por vândalos, que sequer
têm a ombridade de mostrar suas caras. Homem que é valente olha nos olhos e
assume  as  suas  responsabilidades,  não  se  esconde  atrás  de  máscaras  ou  de
qualquer outro tipo de vestimenta.

Vou citar um exemplo, deputado Cabo Júlio: um amigo meu, proprietário de uma
concessionária na Avenida Antônio Carlos, gerava mais de 100 empregos, mas teve o
seu comércio destruído e um prejuízo superior a R$5.000.000,00, como V. Exa. bem
disse,  por  causa  de  alguns  bandidos  baderneiros  e  vândalos.  Agora,  ele  está
gastando  mais  dinheiro  para  colocar  uma  barreira  de  containers  em  seu
estabelecimento.  Fico  preocupado,  deputado  Cabo  Júlio  -  todos  sabem  que  sou
governista -, quando vejo um comandante da polícia declarar à mídia que não pode
garantir  a  segurança  daqueles  estabelecimentos.  Imagino  a  situação  de  seus



1453
____________________________________________________________________________

colegas, também colegas do deputado Sargento Rodrigues, que foram obrigados a
apanhar  de  alguns  bandidos,  alguns  baderneiros,  mas  não  puderam  fazer
absolutamente nada.

Ouvi atentamente as palavras do deputado Duarte Bechir, ou seja, muitas vezes os
atuais governantes não tomaram medidas mais enérgicas em função do medo de
represália política e de críticas por parte da mídia, que poderia dizer que tentavam
impedir  as  manifestações.  Tenho  certeza  de  que  todos  eles  são  favoráveis  às
manifestações.

Minas Gerais,  mais uma vez, tem a oportunidade de mostrar ao Brasil  como as
coisas  funcionam  aqui.  O  atual  governador,  pelo  que  me  consta,  não  pretende
disputar  mais  nenhuma  eleição.  Então,  deixo  aqui  uma  sugestão:  se  hoje  eu
estivesse no lugar do governador, diria ao comandante da Polícia Militar e das forças
de segurança do Estado que, se houver baderna, bagunça, a tropa poderá agir, a fim
de mostrar que aqui  existe ordem e disciplina.  É uma oportunidade ímpar que os
nossos atuais governantes têm para mostrar ao Brasil que Minas pode se orgulhar de
sua segurança pública. Vou votar favoravelmente ao projeto do deputado Sargento
Rodrigues, a quem parabenizo pela iniciativa.

O presidente -  Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gilberto
Abramo.

O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Sr.  Presidente,  vou  abordar  dois  assuntos.  Em
primeiro lugar, sou favorável ao projeto, ainda que entenda não ser essa a solução do
problema. Verificamos a presença de pessoas que estavam desmascaradas, mas que
praticavam atos de vandalismo. Devemos combater o vandalismo. O mascarado pode
ser  um vândalo? Pode ser,  mas há mascarados que não são vândalos.  Não vou
entrar nesse detalhe. Devemos combater o ato de vandalismo, que é crime e é o que
está  acontecendo  na  Avenida  Antônio  Carlos.  Ao  vir  de  casa  para  cá,  vimos
empresas, comércios completamente fechados com tapumes. Isso é vergonhoso para
nós. O empresariado tem de precaver-se para não ter prejuízos maiores por causa de
alguns  vândalos.  É  necessário  que  se  tenham  medidas  enérgicas  para  com  os
vândalos. Sou favorável às manifestações, não tiro esse direito da população, mas
sou contra qualquer tipo de vandalismo.
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Outro ponto que gostaria de tocar, Sr. Presidente, diz respeito às drogas. Como foi
dito, o governo federal não guarda as suas fronteiras. Ora, há uma incoerência nessa
fala. Se as drogas estão entrando em Minas Gerais, significa que as nossas fronteiras
não estão sendo bem guardadas.

A culpa  não  é  apenas  das  fronteiras  que fazem limite  com outros  países,  mas
também das fronteiras  de Minas Gerais com outros  estados.  Não culpo a Polícia
Militar, até porque a polícia trabalha de acordo com o orçamento a ela destinado; não
faz mais, porque não tem condição. Concordo com alguns até da oposição e da base
que têm o entendimento de que o governo do Estado deveria investir no seu efetivo
para guardar as fronteiras de Minas Gerais. Se não houver dinheiro suficiente, vamos
fazer parceria com os estados que fazem fronteira com Minas Gerais.

Presidente, esse é o meu posicionamento.
O presidente -  Com a palavra, para encaminhar a votação,  o deputado Rômulo

Veneroso.
O deputado Rômulo Veneroso* - Gostaria primeiramente de manifestar o meu voto

favorável ao projeto e de parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pelo Projeto de
Lei nº 4.474/2013. Presidente, diante da urgência da aprovação do projeto, queria
deixar a sugestão para que a Assembleia, em ato da Mesa, dos líderes e de todos os
deputados  que  se  sentirem  importantes,  encaminhe  esse  projeto  ao  governador
Alberto Pinto Coelho, para ser sancionado em tempo recorde.

O presidente -  Com a palavra,  para encaminhar a votação,  o deputado Antônio
Carlos Arantes.

O deputado Antônio Carlos Arantes* - Presidente, também gostaria de manifestar-
me favoravelmente ao projeto do deputado Sargento Rodrigues. Sabemos que isso
não resolve o problema dos baderneiros, mas o nosso problema, da sociedade, do
povo que paga imposto e que, quando faz protesto, o faz de forma ordeira. Somos
totalmente  favoráveis  a  qualquer  manifestação  que  expresse  o  sentimento  e  a
aspiração do povo, mas de forma ordeira, não da forma como fazem esses  black
blocs. Somos favoráveis a tudo que vier para coibir ou dificultar a ação deles.

Presidente, temos também de manifestar a nossa preocupação com a portaria do
Ministério da Justiça em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos, que não
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contribui em nada para combater a violência no Brasil, mas que, a cada dia, inibe a
ação  da  polícia.  Deputado  Dalmo,  essa  portaria  diz  que  os  policiais  não  podem
apontar arma para o cidadão. Imaginem um policial sozinho pegar um suspeito, em
situação de inferioridade: ele tem de mostrar a sua arma. Se uma pessoa furar uma
barreira policial, o policial não pode atirar. Deputado Inácio, assim fica bom para o
bandido, pois ele sabe que pode furar a barreira e não correrá o risco de levar um tiro.
Quando o policial  aborda um carro suspeito,  também não pode levar  a arma em
punho: ele tem de parar o carro e pedir ao cidadão para abrir o vidro. Como o vidro é
fumê e não se percebe nada, o cidadão pode abrir o vidro e mandar bala no policial.
Assim vai ficar muito bom para o bandido, porque o policial  vai  estar sempre em
desvantagem. Para o policial  que participa de um confronto e mata um bandido -
pode ser o pior de todos -, imediatamente é aberto um inquérito, e ele é preso em
flagrante. Deputado Inácio, essa é a portaria do Ministério da Justiça e da Secretaria
de Direitos Humanos. Se, por exemplo, houver bagunça, confusão em um baile funk,
que coloca a vida de pessoas em risco, o policial não pode dar tiro de advertência,
mas chegar perto do cidadão e pedir-lhe para ficar quieto, para não fazer bagunça. E
vai  morrer,  vai  apanhar  lá.  Você não imagina o que vai  acontecer.  Como disse o
deputado  Jair  Bolsonaro,  parabéns  aos  bandidos  que  estão  vencendo  mais  uma
etapa contra a polícia e o cidadão de bem.

É  vergonhoso  para  o  País  haver  ainda  pessoas  que  ganham  dinheiro  público
trabalhando para bandidos e não para a segurança, como previsto nessa portaria do
Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, deixando os policiais, cada
dia mais, de mãos atadas, sem poder agir da melhor forma. Hoje, inclusive, estamos
realizando  nesta  Casa  uma  audiência  pública  a  pedido  de  produtores  rurais,  de
sindicatos, de produtores, de trabalhadores, para discutir a violência no campo, que
está pior a cada dia.

Queria  cumprimentar  o  nosso  secretário  Rômulo  Ferraz,  que  mobilizou  os
secretários de São Paulo e do Espírito Santo. Ele foi à Brasília dizer ao ministro José
Eduardo Cardozo, que a legislação que temos, o Código Penal brasileiro, é a favor do
bandido  e contra o  cidadão.  É preciso mudar,  e somos favoráveis  à iniciativa  do
nosso  secretário  Rômulo  Ferraz,  como  somos  favoráveis  à  iniciativa  do  nosso
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senador Aécio Neves, que tem pregado a mudança do Código Penal no Brasil. Muito
obrigado.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente, deixei para fazer
minha manifestação por último quanto ao encaminhamento desse projeto de autoria
do deputado Sargento Rodrigues, por vários motivos.

O primeiro motivo é por ter sido relator da matéria. Confesso a V. Exa. que logo
após ter sido designado relator pelo presidente Sebastião Costa, debrucei-me sobre a
matéria, juntamente com nossa consultoria. Verifiquei que, em nenhum momento, o
projeto  fere  os  princípios  da  juridicidade,  da  constitucionalidade  e  da  legalidade.
Realmente a matéria é interessante. Acima de tudo, propõe trazer para Minas Gerais
um instrumento legal que possa dar segurança à população,  principalmente neste
momento  tão  conturbado que estamos  vivendo com o  início  da  Copa do Mundo.
Mesmo assim, nos dias de enfrentamento que Minas viveu e tem vivido, servirá para
preservar a vida de todos.

Ouvi tantos e tantos oradores, debates que trouxeram a esta tribuna contribuições
importantes. Manifesto que nos pautamos pelo princípio da constitucionalidade. Ao
passar em outras comissões, esse projeto ganhou a sua aprovação por mérito. Quero
tranquilizar todos, afirmando que não existe nenhum óbice na tramitação do projeto
proposto  pelo  deputado  Sargento  Rodrigues,  que  não  fere  os  princípios  da
Constituição. Pelo contrário, não tínhamos nenhum mecanismo legal e jurídico para
que pudéssemos ter essa aplicabilidade, esse mecanismo. No meu parecer, houve
também o apensamento de duas propostas dos deputados Fábio Cherem e Alencar
da Silveira Jr., que também colaboraram com o nosso parecer, enriquecendo esse
projeto que hoje será votado.

Mais  uma  vez,  quero  manifestar  que,  pelo  princípio  da  constitucionalidade,
tranquilizo todos que não existe nenhum óbice quanto à sua inconstitucionalidade ou
ilegalidade.  Esse  é  o  parecer  que  emiti  durante  sua  tramitação  na  Comissão  de
Constituição e Justiça.
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Prorrogação da Reunião
O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 13h59min.
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, art. 164.
O presidente -  Com a palavra,  pelo  art.  164 do Regimento Interno,  o deputado

Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, solicitei o art. 164 porque fui citado

por diversas vezes. Mas queria manter um pouco da polêmica. Depois de escutar
tantos  oradores aqui,  e  respeitando as opiniões,  mantenho a convicção de que o
projeto não deve ser aprovado por esta Casa Legislativa. Fiquei mais convicto ainda.

Queria rapidamente apresentar minha argumentação, até pelas ofensas que recebi,
demonstrando uma atitude de preconceito e de certa onda conservadora existente na
sociedade, assim como uma falta de espírito democrático no interior das palavras que
aqui foram pronunciadas.

Primeiro, quero concordar com o bispo Gilberto. O problema não é a máscara ou
quem a usa; o problema é se o ato é violento ou não. Se o ato é de bandidagem, a
pessoa será punida por ele; será presa ou receberá uma multa, de acordo com aquilo
que  praticou,  e  não  pelo  pressuposto  daquilo  que  poderia  praticar.  Isso  fere
ideologicamente  o  preceito  da  democracia.  Dizer  que a  pessoa não pode usar  a
máscara  porque  poderá  praticar  tal  ato  e  aí  já  considerá-la  como  bandido  está
equivocado. Considera-se bandido a pessoa que pratica o ato de bandidagem, e não
aquela que coloca uma máscara. Por exemplo, se eu for a uma manifestação e, para
ironizar um determinado governante, usar uma máscara que estampe a sua figura, já
sou considerado bandido, baderneiro, como aqui foi dito. Isso evidentemente fere o
espírito filosófico da democracia. Se a pessoa cometer o ato de bandidagem, terá de
ser punida como bandido, mas não se pode pressupor que alguém seja bandido.

E o pior, o debate aqui feito é o de que quem pensa dessa forma já é defensor do
bandido, portanto deve ser também execrado. Aqui constatei uma onda conservadora
que me doeu, fazendo-me lembrar os períodos menos alegres da história do Brasil e
do mundo. O que aqui ouvi faz lembrar coisas do fascismo e da ditadura militar. Até
elogio  a  Bolsonaro  veio  no  bojo  dessa  questão;  Bolsonaro,  defensor  da  ditadura
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militar e que prega o seu retorno. Tudo isso para falar das pessoas mascaradas que
cometeram atos errados. O negócio foi feio aqui, Rômulo.

Vocês todos conhecem aquele poema, que se chama No Caminho com Maiakóvski,
aquele das flores: primeiro, foram ao meu jardim, roubaram uma flor e eu não disse
nada, e assim por diante. Começa com a máscara, só a máscara; se está mascarado,
tira-se a máscara e se pune quem a está usando. Depois da máscara, vêm as ruas.
Se  está  atrapalhando  as  ruas,  dá  trabalho  ao  trânsito,  aliás  o  prefeito  de  Belo
Horizonte já tinha dito  isso...  E  não se permite a manifestação nas ruas.  Depois,
passa-se à ideologia,  como aqui  falou  o ex-líder  do  governo:  isso,  do Rogério,  é
leninismo, castrismo, chavismo, e aí já passou para o meu aspecto ideológico. E,
depois,  vai-se  chegar  à  ditadura  militar  e  à  ausência  de  liberdades.  Essa  onda
conservadora leva a isso.

Não estou dizendo que o projeto de Rodrigues seja isso, mesmo porque a Maria
Tereza pensa como ele e acha que as pessoas que estão com máscaras têm uma
má-fé intrínseca. Discordo do argumento, embora saiba que a Tereza e o Sargento
Rodrigues  tenham boas  intenções.  Mas  vejam o  que acontece  com esse tipo  de
pensamento. Aqui ele levou a pronunciamentos extremamente conservadores; cada
um querendo mostrar que é mais valente que o outro para punir os bandidos, como
se isso resgatasse algum processo de democracia. Sinceramente, fiquei triste com os
pronunciamentos, e não com o projeto em si. Mas fiquei mais convicto a votar contra
esse projeto, que abre caminho para o que sofremos no Brasil e no mundo, que é a
intolerância com a diversidade, com o pensamento distinto. Infelizmente, foi o que
constatei aqui.

O  presidente  -  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Doutor
Wilson Batista.

O deputado Doutor Wilson Batista - Como contraponto à fala do Rogério Correia,
digo  que  não  estamos  aqui  condenando  um  projeto  nem  sendo  favoráveis  ou
desfavoráveis a ele. O que não podemos aceitar, e o que a democracia brasileira
também não aceita, é a violência. Essas pessoas, hoje infiltradas nas multidões sob o
anonimato,  não  estão  dando respostas  coerentes  ou  sensatas  às  insatisfações  e
frustrações em que vivem os brasileiros.
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Mas não podemos ser  favoráveis  à  violência.  Ela  tem de ser  punida,  sim.  Não
estamos discutindo se se vão punir as máscaras ou não, mas teremos de punir a
violência associada às manifestações.

Somos totalmente favoráveis às manifestações, até em razão do momento difícil
que  o  Brasil  está  vivendo,  da  situação  frustrante  pela  qual  os  brasileiros  estão
passando. Diante dessas cenas deprimentes a que o Brasil  está assistindo, diante
dos  serviços  públicos  de  péssima  qualidade,  temos,  sim,  que  demonstrar  nossa
insatisfação e frustração. Somos testemunhas diárias desse cenário. A saúde é uma
tragédia,  os  hospitais  tornaram-se verdadeiros  corredores  da  morte,  é  absurda a
mortalidade de jovens.  Não podemos ficar  de  braços  cruzados.  Hoje  as  pessoas
morrem como moscas. A vida humana não tem mais valor nenhum.

Estamos chocados com o modelo político brasileiro, um sistema político lento, em
que  as  coisas  não  caminham,  a  qualidade  de  vida  das  pessoas  não  melhora.
Podemos  votar  hoje  um  projeto  que  não  vai  acabar  com  a  violência,  mas  não
podemos permitir que o anonimato e as manifestações sejam respostas incoerentes e
distorcidas ao que nós, brasileiros,  esperamos.  Desejamos que o Brasil  tenha um
sistema político  que  dê  resultado para  os  brasileiros,  sobretudo  com melhoria  na
qualidade de vida  das pessoas,  redução da violência,  melhoria  na segurança,  na
saúde, nos hospitais. É disso que precisamos hoje.

Estamos discutindo de maneira superficial o enfrentamento da violência. Temos de
deixar claro, Rogério Correia, que não somos contra as manifestações nem contra as
máscaras, mas contra a violência que hoje permeia esses movimentos. Precisamos,
sim,  preservar  o  direito  à  vida,  o  patrimônio  público  e  particular.  Devemos,  sim,
combater a violência e adotar uma política pública que incida sobre as necessidades
do povo brasileiro,  resultando na melhoria da qualidade de vida, da educação, do
transporte e da segurança.

Acredito que esse projeto,  Rogério Correia, não vai  acabar com a violência nas
manifestações, porque não basta condenar a máscara quando permitimos a violência,
como já  foi  dito.  Precisamos de uma medida que não seja  pontual,  mas  que dê
resultado no enfrentamento  da  violência  e  em  desfavor  dessas  tristes  cenas  que
incomodam toda a família brasileira. Infelizmente, o sistema político brasileiro é lento,
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o brasileiro está cansado. Precisa manifestar-se, sim, mas de forma ordeira, dando a
resposta que esperamos. Enfim, temos de lutar por um país onde as pessoas tenham
uma vida de felicidade, liberdade e igualdade.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -
Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Wander Borges.

- Registram "não":
Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Liza Prado - Rogério Correia - Ulysses

Gomes.
O deputado Carlos Pimenta - Meu voto é "sim", Sr. Presidente.
O deputado Leonídio Bouças - Sr. Presidente, voto "sim".
O deputado Braulio Braz - Voto "sim", Sr. Presidente.
O deputado Carlos Mosconi - Meu voto é "sim", Sr. Presidente.
O deputado Tiago Ulisses - Meu voto é "sim", Sr. Presidente.
O deputado Mário Henrique Caixa - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
O presidente - Estão computados. Votaram  “sim” 42 deputados. Votaram "não" 5

deputados. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio



1461
____________________________________________________________________________

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca
Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
4.474/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.213/2014,  do  deputado  Luiz
Henrique, que autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Estado de
Minas  Gerais  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Dilzon
Melo - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil  Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa
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- Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  5.213/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.851/2013, do deputado Zé Maia, que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município  de  Capinópolis  o  trecho  que  especifica.  A  Comissão  de  Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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 -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto
Abramo -  Gustavo Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -  Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu - Neilando Pimenta -  Paulo
Lamac -  Pinduca Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio -  Rômulo  Veneroso -
Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.851/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.015/2013, do deputado Fred Costa,
que estabelece diretrizes para a promoção da educação sobre as doenças raras e
genéticas  do  Estado e  dá  outras  providências.  A Comissão de Saúde opina  pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo José  Domingos  -  Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo
- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa
- Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -  Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu - Neilando Pimenta -  Paulo
Lamac -  Pinduca Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio -  Rômulo  Veneroso -
Rômulo Viegas - Rosângela Reis -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago
Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.015/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.220/2013, do deputado Zé Maia, que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município  de  Coromandel  o  trecho  que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
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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.

- Registram "sim":
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa -  Hélio Gomes -  Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério
Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.220/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.873/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  o  imóvel  que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita 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”:
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Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio
Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -
Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto  Abramo -  Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa
-  Marques Abreu -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.873/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º 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  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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":
Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria



1466
____________________________________________________________________________

Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca
Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, por favor, registre o meu voto “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.964/2014 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram "sim":
Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -
Elismar Prado - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa -
Tiago Ulisses - Wander Borges.

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

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
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nº 1.000/2011, do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que descreve ao Município de Carlos Chagas. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio
de Castro - Elismar Prado - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Leonardo Moreira
- Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca
Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.000/2011  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 1.475/2011, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a
doar  ao Município de Congonhal  o imóvel  que especifica.  A Comissão de Justiça
conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
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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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio  Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fred Costa - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.475/2011  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 1.902/2011, do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Belo Vale o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -
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Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -
Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 2.995/2012, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Delfim Moreira o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
-  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
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Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.031/2012, do deputado Sebastião
Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio
de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa
- Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez - Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.031/2012  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.123/2012,  do  deputado  Duarte
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Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jesuânia 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. Em discussão, o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,
salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo José  Domingos  -  Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duilio de Castro
- Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

- Registra "não":
Durval Ângelo.
O presidente - Votaram “sim” 46 deputados. Votou "não" 1 deputado. Está aprovado

o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo José  Domingos  -  Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
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Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -  Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Marques Abreu -  Neilando
Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Romel  Anízio  -
Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sávio  Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tiago
Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
3.123/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.141/2012, do deputado Sebastião
Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matozinhos 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. Em discussão, o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,
salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo José  Domingos  -  Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto
Abramo -  Gustavo Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  Ivair
Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -
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Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio
Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar
Prado - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira
-  Leonídio Bouças -  Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
3.141/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  3.403/2012,  do deputado Gustavo
Valadares, que dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder
Executivo a doá-lo ao Município de Ponte Nova. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de
Transporte e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -
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Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo -  Duarte Bechir  -  Elismar  Prado -  Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa -  Hélio Gomes - Inácio Franco -  Ivair  Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez -  Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Cássio
Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fred
Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
3.403/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.018/2013,  do deputado Gustavo
Valadares,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder
Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Abaixo o trecho que especifica.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
nºs 1 e 2, que apresenta. As Comissões de Transporte e de Fiscalização Financeira
opinam pela  aprovação do projeto  com as Emendas nºs  1  e  2,  da  Comissão de
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Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro
-  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -
Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo
Veneroso - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses
- Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  do
presidente, totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em
votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim”:
Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva
- Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca
Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis  -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O deputado Doutor Wilson Batista - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Fred Costa - Votei “sim”, Sr. Presidente.
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O deputado Sávio Souza Cruz - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 deputados. Não houve voto

contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 4.018/2013 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.243/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfinópolis  o imóvel  que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim":
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fred Costa -  Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luzia Ferreira -  Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O deputado Hely Tarqüínio - Meu voto é "sim", Sr. Presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.295/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel
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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. Em discussão, o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,
salvo emenda

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio
Soares  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de
Castro  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca
Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

O deputado Dilzon Melo - Meu voto é "sim", Sr. Presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio
Cherem  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio
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Canavez -  Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

O deputado Paulo Guedes - Presidente, por favor, compute o meu voto. Votei “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
Projeto  de  Lei  nº  4.295/2013  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.296/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim o imóvel que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite
- Tiago Ulisses.

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

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.297/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que
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especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -  Bonifácio Mourão -  Bosco -

Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -
Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa  -  Marques  Abreu -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -
Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.303/2013, do governador do Estado,
que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Papagaios  o imóvel  que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
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Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin
- Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa -  Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  Jayro  Lessa -
Lafayette de Andrada -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando
Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.403/2013, do deputado Zé Maia, que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município  de  Coromandel  os  trechos  rodoviários  que  especifica.  A Comissão  de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. As Comissões de Transporte e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -
Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Leonídio Bouças - Liza
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Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.403/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.410/2013, do deputado Bonifácio
Mourão,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder
Executivo a doar ao Município de Catas Altas da Noruega o imóvel que especifica. A
Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.



1482
____________________________________________________________________________

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.410/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, nas galerias, de servidores da

saúde. Informo que esta Casa é de vocês, aqui é a casa do diálogo, da cooperação,
da  compreensão.  Os  deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Carlos  Mosconi  estão
envidando  todos  os  esforços  junto  ao  Executivo  para  que  seja  encontrado  um
ambiente  de  convergência,  atendendo,  assim,  ao  Estado  e  às  demandas  dos
servidores  da  saúde.  Gostaria  de  registrar  também  a  presença  de  servidores  do
Judiciário e aproveito para também abraçar o desembargador Herbert José Almeida
Carneiro, presidente da Amagis, o Dr. Luís Cláudio, presidente da OAB-MG, o nosso
fraterno amigo Dr. Sérgio Rodrigues, secretário-geral adjunto da OAB-MG, e tantos
amigos e amigas que assistem ao trabalho da Casa do povo.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.428/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Presidente,  solicitei  a  discussão  desse  projeto,
porque estamos fazendo esforço para votar  vários  outros  que estão  na  pauta  de
doação de imóvel e com relação aos quais há consenso na Casa. Nesse caso, é um
projeto do governador que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Lavras o imóvel que especifica. Além desse, há em pauta um projeto de interesse
do  Ministério  Público.  Há  promotores  no  Plenário  aguardando  a  votação.  Quero
cumprimentá-los. Sejam bem-vindos à nossa Casa. Também há projetos de interesse
do Tribunal de Justiça. Contamos ainda com a presença de desembargadores. Quero
cumprimentá-los.  Sejam  bem-vindos  à  nossa  Casa.  Há  projeto  referente  aos
servidores do Tribunal de Contas, que querem data-base. Os servidores estão aqui
aguardando  a  sua  votação.  Sejam  bem-vindos  à  nossa  Casa também.  Há ainda
projeto  referente  aos  servidores  da  Justiça  sobre  data-base.  Sejam  bem-vindos,
companheiros da Serjusmig, do Sinjus e do Sindojus.
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Presidente, há uma espécie de gato que está fedendo entre nós, e fingimos que ele
não existe.  Temos de resolver  essa questão da saúde.  Os  servidores  estão aqui
desde ontem, e é como se o problema não existisse. Estamos votando projetos, e o
elo mais fraco vai ficando para trás, porque não há nem projeto para ser votado. Nem
há  negociação  para  ser  feita,  porque  o  governo  diz  que  não  negocia;  que  só
conversa, se a greve acabar. Eles estão em greve. Há um problema real: o Hospital
João  XXIII,  que  não  está  funcionando;  há  um  acampamento  lá.  Em relação  aos
auxiliares de enfermagem, conversei com o Doutor Wilson e dou razão a ele: é um
pessoal que sofre muito. Esses setores estão sem perspectiva aqui hoje, a não ser
que  o  governo  abra  processo  de  negociação,  que  é  o  que  reivindicam  de  nós,
deputados. Presidente, pediria que tratássemos do assunto dos servidores da saúde,
em vez de fingir que o problema não existe.

Outro  dia  tivemos  de  sair  às  pressas  da  Assembleia  Legislativa,  mas  não
conseguimos  chegar  de  carro  à  Cidade  Administrativa.  Tivemos  de  ir  em  um
helicóptero emprestado para falar com a secretária Renata Vilhena que atendesse os
professores, pois eles estavam interrompendo o tráfego na MG-10 e queriam marcar
uma reunião com o governo.

Fomos até lá. Depois de 5h30min é que marcaram para hoje, às 17 horas, uma
reunião com os professores. Eles ficaram na MG-10 por 5h30min travando o tráfego,
pois  estavam  em  greve.  Alguns  professores  passaram  mal,  a  população  foi
prejudicada, porque os carros não podiam chegar ao aeroporto. A própria polícia sofre
com isso, pois tem de ficar o tempo inteiro a postos debaixo de sol escaldante. Todo
mundo  ficou  prejudicado  porque  o  governo  disse  que  não  negociava  com  os
trabalhadores da educação, que estavam em greve. Foi preciso que fôssemos até lá
de  helicóptero,  e  os  trabalhadores  se  mantiveram  firmes,  parando  o  trânsito  por
5h30min na MG-10 para marcar uma reunião para hoje, às 17h, com a secretária
Renata Vilhena. Mas vejam bem todo o esforço que foi feito.

Os professores, as professoras, os trabalhadores da educação e os da saúde são o
elo mais fraco, são os que recebem pior nessa cadeia. Não que os outros servidores
ganhem bem, mas são os piores na cadeia salarial. Estão em quantidade maior, e
todos, em época de campanha, dizem que saúde, educação e segurança pública são
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prioridade, mas eles estão aqui sem que haja uma negociação com o governo.
Desde ontem, os deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlos Mosconi tentam uma

negociação, mas o governo não recebe os servidores. Diz que só recebe deputado,
não recebe sindicato. A mesma coisa aconteceu com os professores. O governo só
recebe  os  professores  se  a  greve  acabar.  Se  a  greve  não  acabar,  não  recebe
sindicato. Só recebe deputado, imaginem. Quem fala pelas reivindicações da saúde
não somos nós, deputados.

O deputado Adelmo Carneiro Leão tem muita boa vontade, assim como o deputado
Carlos  Mosconi,  mas  eles  não  podem  responder  pelas  reivindicações  dos
trabalhadores. Isso depende do sindicato, a representação sindical é que sabe quais
são as demandas dos servidores. Não tem essa de não receber sindicato. O governo
tem obrigação de receber os trabalhadores, ou vai meter o pau também neles? Aí é
que vem a discussão que fizemos anteriormente, porque soubemos que iriam meter o
pau, demitir servidores. É isso que vão fazer? Depois vem a onda conservadora dizer
que  estão  prejudicando  o  povo,  para  meter  o  pau,  para  tirar  o  direito  dos
trabalhadores, para justificar a ausência de democracia. Aí é fácil, os trabalhadores
pagam o pato. Não dá para continuar assim.

Sr. Presidente, estou muito incomodado de continuar votando esse projeto, pois os
trabalhadores  da  saúde  precisam  de  uma  resposta,  saber  se  serão  ouvidos.
Sinceramente, ficar aqui votando doação de imóveis, e os trabalhadores parados...

Deputados, a saúde vai mal em Minas. Por mais que o governo diga que tudo é
problema da Dilma, a saúde está em greve em Minas. O que o governo do Estado vai
fazer a não ser reclamar do governo federal? O que o governo do Estado vai fazer
com a saúde pública? Vai pagar  os R$8.000.000.000,00 que está devendo desde
2003,  pois  não  investiu  os  12%  constitucionais  na  saúde  e  vai  resolver  esse
problema?  Com  R$8.000.000.000,00,  o  governo  resolve  todos  os  problemas  da
saúde.  Essa  é  a  dívida  do  Estado;  não  estou  me  referindo  ao  governo  federal,
servidores da saúde, médicos, deputados, quem é da saúde. A verba que o Estado
deve  para  a  saúde  daria  para  resolver  todos  esses  problemas.  São
R$8.000.000.000,00 que resolveriam todos os problemas deles, que é o que não foi
injetado na saúde pública.
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Agora, o governo vai dizer que não recebe os servidores e ponto final? Estão em
greve e por isso não serão recebidos. Mas se não fizerem greve, não são recebidos
também, não é?

Estavam sem greve, e não foram recebidos; fazem greve, também não os recebem.
O que vão fazer? Qual é a solução para eles? Sinceramente não me encontro à
vontade para continuar votando projetos, com os servidores dessa forma. Peço ao
líder do governo e aos deputados que deem um ultimato ao governo, ao secretário de
Saúde. Os servidores têm de ser recebidos; a greve ocorre por reivindicações justas.
Quanto  ao  governo  poder  atendê-las,  em sua  totalidade,  sei  que  as  dificuldades
existem e aqui não estou fazendo demagogia. Não digo que tudo poderá ser pago ou
resolvido,  mas  o  assunto  tem  de  ser  discutido  e  apresentado,  pelo  menos,  um
cronograma justo para as reivindicações. Eles estão, há anos e anos, vivendo nesse
aperto,  então precisam de um refresco.  E nem recebidos podem ser? Se não for
possível resolver toda a pauta, que a resolvam em parte.

Na Hemominas, falaram até em melhora do valor do vale-alimentação, e isso não
pode ser visto? E uma ascensão na carreira, que é o ponto comum a todos? O que
não é possível é tratar o sistema de saúde dessa forma. Depois, nas eleições, vocês
verão  o  candidato  do  governador  dizer:  “Minha  prioridade  é  saúde,  educação  e
segurança pública”. E diremos, como na propaganda do PMDB: “Será?”.

Presidente, solicito um cuidado maior para com os servidores, talvez a suspensão
desta  reunião  até  as  14  horas  para  que  os  deputados  tentem  conseguir  essa
negociação.  Digo  isso  porque  vejo  que  a  negociação  não  avançou.  O  governo
permanece dizendo que não recebe os servidores. Não sei se virou lei o fato de que
não se pode receber quem está fazendo alguma reivindicação. Acho que se pode e
se deve fazê-lo.

Pessoal, não sei se as suas reivindicações serão atendidas. Não conheço o quadro
financeiro; só sei que Minas está quebrada. Aécio quebrou Minas, isso é verdade.
Mas também sabemos que o governo está devendo a vocês, pois, desde 2003, não
paga os 12% da saúde. A dívida é de R$8.000.000.000,00. Agora, no fim do governo -
fim de festa -, poderia priorizar o pessoal da casa, os próprios servidores.

Hoje haverá uma reunião com o pessoal da educação, às 17 horas; a secretária
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Renata Vilhena receberá os servidores. Isso porque a secretária de Educação disse
que  não  recebe  os  professores,  estando  ou  não  em  greve,  estando  ou  não
ministrando aulas; ela não os recebe de jeito nenhum. Parece que a secretária de
Educação  tem  medo  de  receber  professor.  Ela  quer  escolher  o  sindicato  ou  a
associação  que  receberá.  O  sindicato  que  representa  os  trabalhadores,  ela  não
recebe; só recebe o que não os representa e se for seu amigo, pois, caso contrário,
não o faz.

O governo deveria marcar uma reunião para dar andamento a essas questões. O
quadro da saúde é preocupante. Os trabalhadores estão acampados no João XXIII,
um hospital fundamental para Belo Horizonte.

O quadro da saúde é grave. Algumas vitórias estão avizinhando-se, e vitória vem é
com luta mesmo, onde quer que seja. Agora eles conseguiram colocar em regime de
urgência no Congresso Nacional a jornada de 30 horas para a enfermagem. O próprio
pessoal do PT forçou a presidenta Dilma a colocar em votação: “É compromisso e
vamos votar”.  E  foi  com pressão dos  trabalhadores  da  saúde do Brasil  inteiro.  A
pressão  vale  para  todos.  O  pessoal  foi  sensível.  Agora  vão colocar  em votação.
Vamos aprovar em Brasília as 30 horas para a enfermagem, um grande avanço em
relação a um compromisso.

Aqui  a base do governo tem de fazer  isso também. Liguem para  o governador
Alberto e peçam para ele receber o sindicato. O Renato Barros, coordenador do Sind-
Saúde, é sempre cortês conosco; a Neusa e a Lúcia também estão aqui, assim como
todos os companheiros e companheiras. É preciso que sejam recebidos, sabemos
quem são,  pois  suas reivindicações  são justas.  Se entraram em greve,  é  porque
realmente  não aguentavam  mais  esperar,  não havia  um processo de negociação
sério. Mas até agora não houve resposta. Estão aqui desde ontem, uma parte dormiu
na Casa, ficaram acampados desde a noite, estão exaustos. Não dá para ficarmos
votando tudo aqui, Tereza, fingindo que o problema não está acontecendo. A saúde
tem um problemão em Minas.

A deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)*  -  Quero  cumprimentá-lo,  deputado
Rogério Correia, pela intervenção. De fato, V. Exa. é um dos parlamentares que mais
defendem o servidor público, a saúde, assim como o deputado Adelmo, que estava
aqui.
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Entre os servidores, deputado Rogério, há um grande número de mulheres. Nas
políticas públicas de saúde e educação, é fundamental que sejam ouvidas. O diálogo
é o primeiro passo para que as questões sejam resolvidas. Sabemos da importância
da saúde. Muitas vezes a base de governo “bate” na presidenta Dilma, como se fosse
dela a culpa por alguns problemas. O SUS é o melhor projeto do mundo, mas não
está  universalizado  ainda.  Precisamos  que  sua aplicação  seja  universalizada.  Há
servidores  que  são  competentes,  que  atendem  bem.  Mas,  enquanto  isso  não
acontece, convivemos com limites e dificuldades. Todos os problemas acabam sendo
direcionados apenas contra o governo federal, mesmo sabendo-se que em Minas os
servidores estão em greve e nem são recebidos.

Esta Casa tem cumprido seu papel  de interlocução,  deputado Dinis Pinheiro.  O
momento é oportuno para que trabalhe com os parlamentares da oposição, como os
deputados Rogério, Adelmo e Durval, e também com os da base de governo, como o
presidente  da  Comissão  de  Saúde,  deputado  Mosconi,  que  está  tentando  uma
interlocução. Enfim, que esta Casa cumpra realmente esse papel de interlocução com
o governo. O atual secretário de Saúde foi servidor desta Casa, assessor imediato da
diretoria por muitos anos, praticou o diálogo aqui por um longo período. É hora de
uma interlocução para resolver esse grave problema. Amanhã começa a Copa, e não
podemos estar com os servidores públicos em greve em hipótese alguma.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputada Tereza. A nobre parlamentar já
havia me falado que estava incomodada com essa situação. Vamos, pelo menos,
Durval,  colocar  em  debate  essa  questão.  Passo  a  palavra  ao  deputado  Durval
Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos.

O  deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,  há  duas
semanas  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  esteve  na  Colônia  Santa  Isabel,  em
Betim,  juntamente  com  o  senhor  e  a  deputada  Maria  Tereza.  Recebemos  os
servidores em greve, os dois sindicatos. Fizemos uma moção dirigida ao governo, a
fim de reabrir a negociação. A moção foi encaminhada semana passada ao secretário
de Saúde, ao governador e ao presidente da Fhemig.

Parece que o apelo da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa
não  teve  acolhida  por  parte  do  governo.  Mas  gostaria  de  lembrar  que,  há  três
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semanas,  o  pré-candidato Fernando Pimentel  se reuniu  com a  Central  Única dos
Trabalhadores e assumiu 13 itens propostos por ela para uma discussão de apoio. E
saibam que um dos itens é formar uma comissão permanente de negociação com os
servidores, sem condição, seja fora de greve, seja em greve. O que se espera de um
governante  é  fazer  uma  negociação,  que  foi  o  que  o  Pimentel  fez.  Se  houver
dificuldade, que se apresentem as dificuldades.

Houve uma greve recente no Tribunal de Justiça. Eu, V. Exa. e o deputado Sargento
Rodrigues participamos da negociação. O Tribunal de Justiça negociou e ouviu os
servidores. Mas o governo não negocia com a educação, não negocia com a saúde,
não negocia com os fiscais, só conversa com empresários. Que conversa é essa?

O deputado Rogério Correia* - O deputado Durval Ângelo tem razão. O governo
não negocia e diz que a culpa é da Dilma. Tudo agora é culpa da Dilma. Não temos
mais governador porque eles não resolvem mais os problemas: jogam toda a culpa
para o governo federal. Até a droga no País virou culpa do governo federal, porque
entra pelas fronteiras. Se o índice de Minas está pior, não interessa, é culpa da Dilma.
O governador de Minas parou de governar. Não sei por que o governador de Minas
tem candidato à reeleição: ele vai reeleger alguém que não vai resolver nada e vai
dizer que tudo depende do governo federal. Assim é melhor nem ter candidato. Para
que serve um governador que não dá solução para nada, que diz que, enquanto não
for feito um pacto federativo, não tem jeito de fazer nada? Imaginem se o Lula tivesse
ganhado a eleição e ficasse reclamando do FMI por oito anos. Aliás, não seriam oito
anos porque ele não seria reeleito. Já pensaram o Lula falando, por quatro anos, que
a culpa é do FMI, que a culpa é dos Estados Unidos? O Lula resolveu o problema:
negociou,  pagou  dívida,  fez  o  Brasil  crescer;  fez  política  de  desenvolvimento,
arrecadou  mais,  fez  Bolsa  Família.  A Dilma  inaugurou  o  Mais  Médicos,  colocou
políticas para agricultura familiar, regulamentou a Emenda nº 29, fez muita coisa.

O  deputado  Carlos  Mosconi  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,  quero
comunicar a V. Exa., à Casa e aos funcionários da saúde, que merecem toda a nossa
consideração e o nosso respeito, que acabei de ter contato com o secretário José
Geraldo, assim como o deputado Adelmo Carneiro Leão, e o secretário se prontificou
a receber o sindicato, quando ele desejar. Quero lembrar a V. Exa. - e os funcionários



1489
____________________________________________________________________________

presentes  sabem  disso  -  que eles  foram recebidos  na  quinta-feira  passada.  Eles
estiveram em reunião durante toda a tarde.  E também foram recebidos na última
segunda-feira.  Então,  buscar  um  entendimento  exige  uma  série  de  reuniões,  de
procedimentos, e é o que está sendo feito. Não há, por parte da Secretaria de Saúde,
negativa em recebê-los, até porque eles estão sendo recebidos.

Repito que, segundo informação que recebi do secretário, eles foram recebidos na
quinta-feira e na última segunda-feira. O Renato, presidente do sindicato, pode entrar
em contato  com a Secretaria  e marcar  a data.  Era o que tinha a informar.  Muito
obrigado.

O deputado Rogério Correia* - Agradeço a intervenção do deputado Mosconi neste
caso.  A informação  que  tive  é  que  as  negociações  estavam  fechadas  até  este
momento,  a  não ser  que a  greve  terminasse.  Essa foi  a  informação  que tive.  O
Renato  está  ali,  dizendo  que  é  isso  mesmo.  E  foi  isso  que  aconteceu  com  os
professores: a secretária Renata Vilhena disse a mim, ao deputado Tadeu Martins
Leite e ao deputado Pompílio Canavez que só os receberia com o fim da greve.

No caso da saúde, o Renato Barros recebeu a mesma comunicação, disseram que
só seriam recebidos com o fim da greve. Como isso vai acontecer, espero que seja
hoje, não é Mosconi? Então, Sr. Presidente, fico mais tranquilo em relação a isso.
Acho que é o mínimo. Tomara que o secretário se sensibilize com as reivindicações.
Sei que os servidores vão continuar em vigília aqui. Os professores também farão
vigília à tarde, estão aguardando a conversa com a Renata Vilhena. Acho que isso já
é uma conquista, e espero que as propostas sejam apresentadas.

Sr. Presidente, apenas para concluir meu raciocínio, eu dizia que o governo pode
ter  seu  posicionamento  político,  pode  ter  suas  opiniões,  e  deve  tê-las,  mas  um
governo não pode deixar de exercer a sua função dando desculpas e culpando os
outros eternamente e, com isso, deixar de resolver os problemas. Em Minas, isso tem
sido uma constante: não se resolvem os problemas em Minas, deixam os problemas
se acumularem. O caso do metrô é irônico. Hoje o próprio governo teve que dar o
braço a torcer e dizer que o projeto do metrô que mandou, apenas no mês passado,
estava incompleto e que vai mandar os seus complementos. Isso é para mostrar para
a população que a presidenta Dilma estava certa, pois não há, em Belo Horizonte,
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projeto de metrô pronto até hoje, o que é responsabilidade do governo do Estado. A
cerca  neoliberal  existente  em  Minas  é  para  que  nada  chegue  até  aqui.  Isso  é
impressionante.

O projeto do anel rodoviário também não está pronto, até hoje não há projeto do
DER para o anel rodoviário. E os recursos já existem para o metrô e para o anel.
Neste caso, deputado Adelmo, acho que há má-fé para dizer que a obra não vem
porque o governo federal não quis, embora o recurso do governo federal já esteja aí.
Mas eles preferem não fazer o projeto para jogar a culpa no governo da presidenta
Dilma. Neste caso, acho que é mais grave porque isso não é só para prejudicar a
presidenta, eles prejudicam o povo, porque só interessa ter metrô e anel se for em
parceria  público-privada,  se  for  com  os  parceiros  privados,  se  for  privatizado.  Aí,
pode. Se for projeto do Estado, projeto de aceleração de crescimento ou obra pública,
não. Tem que ser feito pela iniciativa privada, por meio das privatizações. É o maldito
modelo da privatização. É por isso que não vem investimento para Minas. Só querem
investimento privatizado. Até presídio em Minas tem que ser privatizado. Agora tem
preso privado. O preso agora passaria a ser propriedade. Mas isso foi barrado na
Justiça, porque preso não pode ser mercadoria. Mas isso é por enquanto, até que
mudem a lei e transformem o preso. É a cerca neoliberal em Minas. Ela não permite
que os investimentos públicos venham também para a saúde, a educação, para tudo.
O Pronatec não vem para Minas, a não ser pelos municípios, pelos Ifets, pelos Cefets
e pelo Sistema S. Mas não vem por via do governo do Estado. Eles não querem que
venham projetos sociais em Minas. É a cerca neoliberal.  Os servidores conhecem
bem essa cerca: ela é elétrica e dá choque. É o maldito choque de gestão.

O deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Rogério Correia, falando
da privatização do sistema penitenciário de Minas, o importante é salientar - V. Exa.
deve saber - que o preso do sistema de controle privado custa de 20% a 30% mais
caro que os assistidos nas ações do Estado, nas ações de governo. O pessoal tem
propagandeado que a iniciativa privada é mais efetiva e competente, mas, todas as
vezes que fazemos uma análise das mazelas, dos problemas do Estado, vemos que,
amealhado  com  um  estado  incompetente  e  venal,  está  o  interesse  da  iniciativa
privada. Esse é o grave problema, mas não vou tratar dele. Quero tratar da questão
da saúde.
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Pergunto a vocês que estão  aqui  hoje,  que estão nessa luta  há  muito  tempo -
somos companheiros dessa caminhada, dessa estrada: quantos recebem mais que
R$2.500,00 por mês?

Quero que levantem a mão, pois vamos tratar disso hoje e vocês poderão ver, com
mais propriedade, como evoluirão as decisões desta Casa. Uma, duas pessoas, há
mais alguém? Quantos ganham menos que R$2.500,00? Por favor, levantem a mão.
Está bom. Esse ato simbólico, essa manifestação de vocês terá consequência depois
da nossa discussão nesta Assembleia, ainda hoje, vocês verão as razões. Não é,
Rogério?

Quero fazer um apelo. Não é aceitável que o governo fique insensível à discussão e
ao  debate  do  projeto,  da  política  de  saúde,  quando  vocês  estão  trabalhando  -
acompanhei isso por muito tempo, pois somos companheiros desse trabalho - e o
sindicato  reivindica  um  momento  de  debate  e  discussão,  mas  o  governo  não  o
recebe, é insensível. Depois, quando entram em greve, o governo diz que não irá
recebê-los porque estão em greve. Ou seja, como resolver essa equação?

Então,  para chamar a atenção do governo, quero me colocar à disposição para
tentar  ajudar  a  resolver  esse  problema.  Precisamos  urgentemente  do  diálogo.  É
importante dialogar. Não é possível o Estado dizer que não pode atender vocês.

Deputado Ivair Nogueira, presidente em exercício nesta reunião, sabe quanto eles
estão  pedindo de tíquete-refeição? Estão pedindo  R$15,00.  Essa informação terá
consequência  para  a  discussão  que  vamos  fazer  nesta  Casa.  Vocês  verão  as
consequências no debate que vamos fazer em seguida, em relação a outros projetos
que estão aqui para serem votados. A imensa maioria dos servidores da saúde tem
salário próximo ao salário mínimo; um e meio, dois ou três salários mínimos. Essa é a
situação real também dos servidores da educação. E há uma enorme preocupação,
uma  enorme  dificuldade  em  negociar  a  situação.  Quando  tratamos  de  outros
componentes do Estado, vamos verificar que existem medidas diferentes, decisões
diferentes.

Vamos tratar  hoje da lei  do Judiciário  e  do Ministério  Público,  e vocês poderão
acompanhar como as coisas vão acontecer. Isso é importante para a nossa reflexão
neste momento do Estado que estamos construindo. É fundamental tratarmos disso.
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Um estado que diz que não pode atender e melhorar o salário dos servidores que
recebem um, um e meio ou dois  salários  mínimos  pode pagar,  em determinadas
situações - isso foi denunciado aqui, na Assembleia de Minas, pelo bravo Sargento
Rodrigues -, salários superiores a R$70.000,00 e R$80.000,00. Pessoas que estão
tratando  desse  salário  estão  tratando  dos  benefícios  que  vamos  ver  também.
Precisamos de uma relação que seja decente e civilizatória. O líder do governo está
aqui, deputado Duarte Bechir. Temos dialogado muito. É preciso olhar a situação com
muita preocupação para que não caiba, nesta Assembleia Legislativa, o que ela está
propondo reduzir e tirar: a máscara.

Uma  Assembleia  que  fique  mascarada  para  atender  aos  interesses  dos  mais
poderosos, dos mais ricos, dos mais influentes põe a máscara para dizer que não
pode atender à população mais pobre e aos servidores deste estado.  Temos que
rever essa situação. Se esta Assembleia tem verdadeiramente cumplicidade com a
construção  do  Estado  Democrático  de  Direito,  de  justiça,  é  necessário  que  trate
dessas questões de maneira mais isonômica. Essa é a questão que está colocada.
Tenho compartilhado  com  o  deputado Carlos  Mosconi,  ele  tem manifestado  essa
preocupação, a opinião de que é necessário discutir, debater, mas não apenas para
dizer  “não”,  mas para que tenhamos um processo,  um projeto político que possa
caminhar no rumo da democracia, da justiça, do direito, da dignidade.

Falam que saúde é muito importante. Todos defendem que saúde é importante, que
temos de combater a violência. Mas precisamos ter mecanismos estruturais para isso
e temos de colocar, no centro dessa questão, os servidores públicos. Não há máquina
que faça saúde plena se não tiver as boas mãos dos servidores públicos. Não tem
leito que vá sarar as pessoas se não tiver alguém que cuide disso cotidianamente. Os
servidores têm de vir na decisão do Judiciário para dizer que é preciso recurso do
Estado, que é preciso que as pessoas estejam lá para cuidar bem dos doentes, dos
acamados. E, para cuidar bem, é preciso também cuidar bem de quem cuida bem
dos outros. Fazer o bem tem de ser tratado como condição universal. Não podemos
tratar  mal  as  pessoas,  com assédio,  com ignorância,  voltando as costas  para  as
pessoas que nós queremos que tratem bem as outras pessoas.

Então  estamos  aqui  para  reunir  todas  as  forças  que  forem necessárias.  Quero
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ajudar, então estou colocando-me à disposição para tratar do assunto com o governo,
mas  desde  que  sejam  questões  sérias.  Estou  apostando  em  chancelar  uma
pactuação de tal maneira que o governo se comprometa imediatamente a conversar
com  os  servidores,  a  conversar  com  o  sindicato.  Se  isso  puder  acontecer,  vou
chancelar isso mais uma vez, na esperança de que não sejam traídos os servidores
da saúde do Estado de Minas Gerais. É esse o trabalho que vamos fazer.

Vejo a inquietude do Rogério Correia e de muitos deputados com a situação que
vemos. A minha expectativa, deputado Duarte Bechir, é que possamos dialogar sobre
isso e que encontremos solução. Não vamos ficar com esse pé na porta, dizendo que
“agora está em greve, então não discutimos”.  Vamos dialogar.  Não há nada mais
importante que o diálogo para encontrarmos o caminho certo daquilo que estamos
propondo aqui, nos nossos discursos. Obrigado, Rogério.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, Adelmo. Quero agradecer ao deputado
Adelmo, que tem sido fundamental para esse debate.

Questão de Ordem
O  deputado  Rogério  Correia  -  Posto  o  avanço  que  tivemos  aqui,  eu  pediria,

presidente, que V. Exa. pudesse encerrar a reunião até para que o Renato Barros
possa confirmar direitinho se está agendada essa reunião, a fim de que os servidores
da saúde tenham mais tranquilidade e, ainda, que possamos almoçar, já que temos
outra  reunião  às  14  horas.  Como  não  há  quórum,  pediria  então  que  V.  Exa.
encerrasse, de plano, a reunião.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - É regimental. Informo a V. Exa. que ainda
dispõe de 18 minutos e 10 segundos para discutir o projeto.

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 turno único, dos Projetos de Resolução nºs 2.914/2012 e 4.288/2013 e, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 962/2011, uma vez que permaneceram em ordem do dia
por seis reuniões.
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Encerramento
O presidente  - A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já
publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Duarte Bechir e João Leite (substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por indicação
da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado João Leite, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (15  e  17/5/2014),
Aparecida  Canhestro,  secretária  executiva  e  cerimonial  da  Associação  Mineira  de
Municípios (17/5/2014), e dos Srs. Ricardo Augusto Simões Campos, presidente da
Copasa-MG,  Gabriel  Azevedo,  subsecretário  da  Juventude  (15/5/2014),  Ricardo
Augusto Simões Campos, presidente da Copasa-MG, e Eduardo Bernis, secretário de
Trabalho  (17/5/2014).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o seguinte requerimento:

nº 10.151/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
da comissão para acompanhar a política pública de assistência social, em especial o
cofinanciamento  estadual  e  a  estruturação  da  proteção  social  especial  de  alta
complexidade.

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, 5 de junho de 2014.
André Quintão, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014
Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda, Marques Abreu e Elismar Prado (substituindo o deputado Paulo Lamac, por
indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Marques Abreu,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
de correspondência publicada no  Diário do Legislativo em 30/5/2014: ofício da Sra.
Cristina Gross Villanova, diretora do Departamento de Políticas, Programas e Projetos
da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento:

nº  10.198/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que solicita  seja  realizada  reunião  no
Município  de  Araxá  para  discutir  e  apoiar,  em  audiência  pública,  iniciativas  de
prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas no município.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014

Às 14h23min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,



1496
____________________________________________________________________________

Luiz  Henrique  e  Bosco  (substituindo a  deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da
liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado Elismar  Prado,  declara aberta a  reunião  e,  em virtude da
aprovação de requerimento do deputado 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  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. Nesse momento, o presidente
designa  relator  do  Projeto  de  Lei  nº  4.568/2013,  no  2º  turno,  o  deputado  Luiz
Henrique e,  após  discussão e  votação,  é  aprovado o  parecer  pela  aprovação na
forma  do  vencido  no  1º  turno.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença 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 junho de 2014.
Elismar Prado, presidente.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 4/6/2014

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
os  deputados  Bosco  e  Elismar  Prado,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente também a deputada Liza Prado. Havendo número regimental, a presidente,
deputada Maria Tereza Lara, 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 discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos da
comissão  por  quinze  minutos.  Reabertos  os  trabalhos,  a  presidente  acusa  o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  3.923/2013,  no  1º
turno (Maria Tereza Lara) e 3.924/2013, no 2º turno (Duarte Bechir). 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,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº
3.924/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno (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.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
7.912, 7.915, 7.956, 7.958 e 8.013/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
4.700/2013  e  4.829/2014.  Passa-se  à  3ª  Fase  da 2ª  Parte  (Ordem  do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.251/2014,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Duarte  Bechir,
Sargento  Rodrigues,  Celinho  do  Sinttrocel,  Célio  Moreira,  Lafayette  de  Andrada,
Rogério Correia e João Leite, em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para discutir e apoiar, em
audiência pública, a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição
nº 54/1999, em tramitação na Câmara Federal;

nº  10.252/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que
seja  assegurada  a  manutenção  e  o  fortalecimento  das  atividades  do  Centro
Educacional  de  Esmeraldas  da  Fundação  Caio  Martins,  nesse  município,  não
permitindo sua substituição por um presídio.

A presidência registra a presença do Sr. José Coelho Jr., professor de Capelinha,
que faz uma breve exposição, 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, 11 de junho de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Bosco - Fred Costa.
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/6/2014
Às  20h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever  Lopes,  Ulysses  Gomes  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  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 seguinte parecer:
pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.200/2014 (relator: deputado Tiago
Ulysses,  em  virtude  de  redistribuição).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
reunião extraordinária do dia 9/6/2013, ás 20 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses - Luiz Humberto Carneiro -

Durval Ângelo.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2014
Às 14h41min,  comparecem na Sala das Comissões o  deputado André Quintão,

membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada
e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  acompanhar  a
política pública de assistência social,  em especial  o cofinanciamento estadual  e a
estruturação  da  proteção  social  especial  de  alta  complexidade.  A  presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Isabela  de
Vasconcelos Teixeira,  Superintendente  de Capacitação,  Monitoramento,  Controle e
Avaliação de Políticas de Assistência Social, representando Eduardo Prates Octaviani
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Bernis, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; e os Srs. Volney
Lopes de Araújo Costa, vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social -
Ceas  -,  representando  Maria  Albanita  Roberta  de  Lima,  presidente  do  Conselho
Estadual de Assistência Social - Ceas; Jaime Luiz Rodrigues Junior, presidente do
Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais
-  Cogemas; que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Jayro Lessa.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 9/6/2014

Às 20h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Tiago
Ulisses, Luiz Humberto Carneiro (substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por
indicação da liderança do BTR) e Durval Ângelo (substituindo o deputado Adalclever
Lopes, por indicação da liderança do Minas sem Censura), membros da supracitada
comissão. Está presente, também, o deputado Sargento Rodrigues. 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 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 seguinte parecer: pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 5.133/2014 com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração
Pública  (relator:  deputado  Zé  Maia).  Os  projetos  de  Lei  Complementar  nºs  59  e
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62/2014 e os Projetos de Lei nºs 1.666/2011; 2.995 e 3.141/2012; 3.851, 4.220, 4.672
e 4.673/2013; e 4.873, 4.995, 4.957, 5.094 e 5.165/2014 são retirados da pauta por
determinação do presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida
a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para as reuniões extraordinárias do dia 10/6/2014, às 11 horas
e às 21 horas, para apreciação da matéria desta pauta, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ulysses

Gomes.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2014
Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio  e Lafayette de Andrada, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofício  dos  Srs.  Arnaldo  Faria  de  Sá,  deputado  federal  por  São
Paulo, membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
da Câmara dos Deputados, informando o recebimento do vídeo com depoimentos de
parentes de vítimas de crimes de homicídio ocorridos em Belo Horizonte; e Adelson
Carlos Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Joaquim Felício; e Anderson
Messias  Pacheco,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Pirapetinga,  encaminhado
cópia das Moções de Apoio à reivindicação dos delegados da Polícia Civil de Minas
Gerais, visando a um piso salarial digno e em sintonia com suas responsabilidades.
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; e dos



1501
____________________________________________________________________________

Srs. Ivan Pacheco de Castro, juiz de direito da Comarca de Itaúna; Ivan Cavalcanti
Gonçalves, assessor Especial do Ministro da Defesa e coordenador das Atividades
Parlamentares;  (5/6/2014);  Thiago  Augusto  Vale  Lauria,  promotor  de  justiça  da
Comarca de Abaeté;  Bruno Wink dos Santos,  delegado de Polícia;  Júlio Maria de
Sousa, prefeito municipal de Gonzaga (6/6/2014). O presidente acusa o recebimento
do  Projeto  de  Lei  nº  4.891/2014,  no  1º  turno,  do  qual  designou  como relator  o
deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.474/2013, no 2º turno, é retirado de
pauta por determinação do presidente da comissão, por não cumprir pressupostos
regimentais.  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei nº 4.495/2013, em turno único, é retirado de pauta por determinação do
presidente da comissão,  por não cumprir  pressupostos regimentais.  Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 8.090 a 8.097,
8.112 a 8.119, 8.124 a 8.133, 8.135, 8.144 a 8.148/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº  10.263/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de
Andrada e Cabo Júlio, em que solicitam seja realizada visita ao juiz Mário Klein, da
Corte de Tel Aviv, para conhecer o trabalho desenvolvido pela Corte;

nº 10.264/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Mato Verde para debater,  em audiência pública,  as  situações de
violência urbana e rural;

nº  10.265/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governo  do  Estado  pedido  de  providências  para  verificar  a
viabilidade de elevação do efetivo do 9º Pelotão do Corpo de Bombeiros, localizado
em Ituiutaba, bem como sua transformação em Companhia do Corpo de Bombeiro
Militar;

nº  10.266/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  governo do Estado,  à  Chefia  da  Polícia  Civil  e  à  Secretaria  de
Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  informações  quanto  ao  efetivo
pagamento  do  abono-permanência,  conforme  previsto  no  art.  118  da  Lei
Complementar  nº  129/2013  -  Lei  Orgânica  da  Polícia  Civil  e,  em  caso  contrário,
informar os motivos do não pagamento desta vantagem aos policiais civis que por ela
tenham optado;

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/6/2014
Às 11h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes  e  Durval  Ângelo
(substituindo o deputado Adalclever Lopes, por indicação da liderança do Bloco Minas
sem Censura), membros da supracitada comissão. Está presente também o deputado
Sargento Rodrigues. 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 reunião. Suspende-se a reunião. Às 12h21min são reabertos
os trabalhos com a  presença dos deputados Zé Maia,  Jayro  Lessa,  Lafayette  de
Andrada, Romel Anízio e Ulysses Gomes. 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 Complementar nºs 59 e 62/2014
e os Projetos de Lei nº4.672/2013 e 5.165/2014 são retirados da pauta atendendo-se
a requerimento do Deputado Jayro Lessa, aprovado pela comissão. Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 5.206/2014 na forma do Substitutivo
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nº 1 ao vencido no 1º turno; 3.851 e 4.220/2013 e 4.873/2014 na forma do vencido no
1º turno (relator:  deputado Lafayette  de  Andrada)  e 4.995/2014 (relator:  deputado
Romel Anízio); e pela aprovação, no 1º turno, do Projetos de Lei nºs 1.000/2011 na
forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça;  e 1.902/2011
(relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada);  2.995/2011;  3.141/2011,  este,  com  a
Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Romel
Anízio);  4.673/2013  com a  Emenda nº  1,  da  Comissão de  Administração Pública
(relator: deputado Zé Maia); 4.957/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Ulysses Gomes); 5.094/1014 com as Emendas nºs
1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 3, da Comissão de
Administração Pública (relator: deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
a próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias de hoje às 20 e às 21
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.867/2014

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe, pretende dar nova
redação  ao  art.  1º  da  Lei  nº  17.134,  de  13  de  novembro  de  2007,  que  dá
denominação ao trecho da Rodovia MG-891 situado entre o Município de Tapiraí e a
BR-354.

A 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. 102, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob comento tem por escopo alterar a redação do art. 1º e da ementa da
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Lei nº 17.134, de 13/11/2007, que dá denominação ao trecho da Rodovia MG-891
situado entre o Município de Tapiraí e a BR-354. O objetivo precípuo é corrigir erro
material,  pois  nesse  dispositivo  o  trecho  está  erroneamente  identificado  como
Rodovia MG-891. Porém, no Boletim Rodoviário do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, ele é classificado como rodovia
independente e codificado como 900-AMG-2010.

Depreende-se,  portanto,  que  a  proposição  visa  apenas  sanar  a  impropriedade
apontada, mantendo a ideia original de denominar como Rodovia Sebastião Vicente
de Paula a rodovia que liga o Município de Tapiraí ao entroncamento da BR-354.

A Comissão de Constituição e Justiça observou que o projeto está de acordo com
orientação da Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a
alteração e a consolidação das leis no Estado, cujo art. 13 determina que uma lei
deve ser modificada por meio de outra lei, que lhe dê nova redação, acrescente ou
revogue dispositivo.

A proposição afigura-se-nos pertinente, uma vez que, conforme salientado, visa tão-
somente sanar equívoco quando da elaboração da Lei nº 17.134, de 2007, mantendo
no entanto a prestação da homenagem à mesma personalidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.867/2014 em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA O 2º 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 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.
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Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta
comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VIII,
combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição 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.  Foi
aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por ocasião de sua
análise nesta comissão. Na sua forma original, o projeto objetiva 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,  lâmpada
fluorescente, pilhas e baterias descartadas pelo consumidor”.

Esse  tipo  de  resíduo  se  enquadra  entre  aqueles  definidos  na  legislação  como
especiais,  os quais,  diferentemente dos resíduos sólidos urbanos comuns,  exigem
procedimentos  específicos  para  seu  recolhimento,  tratamento,  reutilização,
reciclagem e disposição final.  Nesse processo,  por  força das diretrizes da Política
Estadual  de  Resíduos  Sólidos,  disciplinada  pela  Lei  nº  18.031,  de  2009,  a
responsabilidade compartilhada definirá a estratégia de participação dos fabricantes,
fornecedores,  comerciantes  e  usuários  para  recolhimento  e  destinação  de  tais
resíduos, que são espécies de um gênero mais amplo de resíduos, os originários de
produtos eletroeletrônicos.

Como já exposto na discussão em 1º turno, no nível  federal  ainda estão sendo
definidos os acordos setoriais e estratégias  para a realização da logística reversa
(mediante retorno dos produtos para reutilização ou disposição final) dos resíduos de
produtos  eletroeletrônicos,  de  forma  independente  do  serviço  público  de  limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Os fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes deverão compartilhar responsabilidades nas etapas de recolhimento,
transporte,  armazenamento,  destinação  e  disposição  final  dos  resíduos  a  serem
descartados pelos usuários.

Com a redação proposta pelo Substitutivo nº 2, a Lei nº 13.766, de 2000, passa a
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incluir,  em  suas  diretrizes  relativas  ao  recolhimento  de  resíduos  especiais,  os
produtos  usados  no  campo  da  tecnologia  de  informática,  ou  seja,  as  mídias  e
dispositivos magnéticos e eletroeletrônicos de armazenamento de dados. Com isso,
os  estabelecimentos  comerciais  e  respectivas  redes  de  assistência  técnica
autorizadas pelos fabricantes e importadores ficam obrigados a recolher os resíduos
retornáveis,  conforme os produtos por  eles comercializados,  mantendo recipientes
para descarte, obedecidas as normas ambientais e de saúde pública pertinentes e as
recomendações  dos  fabricantes  ou  importadores,  até  que  estes  promovam  seu
recolhimento  e  adotem,  diretamente  ou  por  meio  de  terceiros,  procedimentos  de
reutilização, reciclagem e tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.

Entendemos que essa proposta contempla satisfatoriamente o escopo do projeto
original, indicando com clareza as obrigações dos agentes responsáveis no processo
de  recolhimento  dos  resíduos  de  que  trata  a  proposição.  Com  vistas  ao
aprimoramento do projeto, apresentamos, na conclusão, a Emenda nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, do Projeto de Lei nº 962/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Suprimam-se, nos §§ 1º e 3º, respectivamente, do art. 4º da Lei nº 13.766, de 2000,
a que se refere o art. 1º do vencido, as expressões "mídia e" e "mídias e".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 962/2011
(Redação do Vencido)

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:
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“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.

§ 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.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.000/2011
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Carlos Chagas o imóvel que especifica.
Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.
189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise, na forma aprovada em Plenário, sobre o qual passamos a

nos referir, tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Carlos Chagas terreno edificado, com área de 944m², situado na Avenida Capitão
João Pinto, nº 13, nesse município, e registrado sob o nº 464, a fls. 232V do Livro 2-
A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carlos Chagas.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública,  o  projeto  determina  que  o  imóvel  será  destinado  à  instalação  do  Poder
Legislativo do Município de Carlos Chagas e 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.

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.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto 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.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.000/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 1.000/2011
(Redação do Vencido.)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carlos Chagas 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 Carlos Chagas o

imóvel  com  área  de 944m²  (novecentos  e  quarenta  e  quatro  metros  quadrados),
situado na Av. Capitão João Pinto, nº 13, nesse município, e registrado sob o nº 464,
a fls. 232v do Livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carlos
Chagas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação do Poder
Legislativo do Município de Carlos Chagas.

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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.022/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  deputado Leonardo Moreira,  o  projeto em epígrafe,  resultante  do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 535/2007, estatui normas para o fornecimento
de sacola plástica ao consumidor por estabelecimento comercial.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e com as Emendas nºs 1 e 2,
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 integra este parecer.
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Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  tela,  com  os  aperfeiçoamentos  aprovados  no  1º  turno,

estabelece, em síntese, que as sacolas fornecidas ao consumidor para transporte de
produto adquirido no varejo deverão conter informação sobre o peso e o volume por
elas suportados, conforme as especificações definidas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

Conforme manifestado no turno anterior,  a proposição é procedente. Em análise
preliminar,  constata-se  que  o  projeto  atende  aos  pressupostos  de  competência
legislativa, iniciativa parlamentar e caráter inovador. Em relação ao mérito, a medida é
compatível com os interesses dos consumidores e a impressão nas sacolas do peso
e da capacidade da embalagem vai ao encontro do princípio da informação. Quanto à
repercussão financeira, a proposição não impacta nos cofres públicos, pois dispõe
sobre o setor privado e a despesa para a impressão dos dados nas embalagens é
muito pequena, frente aos amplos benefícios da medida.

Apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  que  aperfeiçoa  a
proposição em aspectos importantes, relacionados com a proteção ao meio ambiente
e à  melhoria  das relações de consumo,  sem que,  no  entanto,  sejam acarretados
gastos aos cofres públicos, como já foi dito anteriormente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.022/2011, no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, ao vencido no 1º turno.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece  normas  para  a  disponibilização,  por  estabelecimento  comercial,  de
sacola plástica ao consumidor.

Art. 1º - Nas sacolas fornecidas ao consumidor para transporte de produto adquirido
em  estabelecimento  comercial  varejista  instalado  no  território  do  Estado  deverá
constar,  em  caracteres  visíveis,  informação  sobre  o  peso  e  o  volume  por  elas
suportados,  conforme  as  especificações  definidas  pela  Associação  Brasileira  de
Normas Técnicas - ABNT.

Art.  2º  -  Os estabelecimentos a que se refere o art.  1º  disponibilizarão sacolas
plásticas  recicláveis,  biodegradáveis  ou  oxibiodegradáveis,  destinadas  ao
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acondicionamento e transporte das mercadorias neles adquiridas:
§ 1º - Para os fins deste artigo, considera-se:
I  -  sacola  plástica  reciclável  aquela  produzida  em  conformidade  com  a  Norma

Técnica NBR 14937, editada pela ABNT;
II  -  sacola  biodegradável  aquela  produzida  em  conformidade  com  as  Normas

Técnicas NBR 14937 e 15448-2, editadas pela ABNT;
III - sacola oxibiodegradável a que contém na sua formulação aditivo acelerador do

processo de degradação.
§ 2º -  Somente será permitida a disponibilização de sacolas biodegradáveis nos

municípios onde haja coleta seletiva e usina de compostagem com capacidade para
atender à fração orgânica dos resíduos do município.

Art. 3º - Deverão constar nas sacolas plásticas, além da informação a que se refere
o art. 1º, impressos em caracteres visíveis e de forma clara:

I - nome e CNPJ de seu fabricante;
II - declaração expressa de que a sacola atende às especificações definidas pela

ABNT.
Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas  na  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990  e  na  legislação
ambiental.

Art.  5º -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos órgãos de fiscalização de
defesa do consumidor a fiscalização e a aplicação do disposto nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor em cento e oitenta dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 1.022/2011
(Redação do Vencido)

Estabelece normas para o fornecimento, por estabelecimento comercial, de sacola
plástica ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As sacolas fornecidas ao consumidor para transporte de produto adquirido

no varejo deverão conter, em caracteres visíveis, informação sobre o peso e o volume
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por elas suportados, conforme as especificações definidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de cento e
oitenta dias, contados da data de publicação desta lei, para se adequarem às suas
disposições.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.475/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  autoriza  o  Poder
Executivo a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.

Aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a
este órgão colegiado para receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.
189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.
Fundamentação

A  proposição  objetiva  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de
Congonhal imóvel com área de 35.425m², situado nesse município e registrado sob o
nº 21.551, a fls.  1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pouso Alegre.

Durante  sua  tramitação  em  1º  turno,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto original, alterando os termos da autorização,
que passa a ser feita ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, autarquia que detém a propriedade do imóvel, e corrigindo a área
do bem a ser doado.

Com relação ao aspecto  financeiro-orçamentário,  entendemos que a proposição
não  acarreta  despesa para  o  erário.  O  imóvel  apenas  será  transferido  da  esfera
estadual para a municipal, mantendo-se com patrimônio público.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.475/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões,11 de junho de 2014.
Zé Maia presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 1.475/2011
(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.

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

-  DER-MG -  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Congonhal  imóvel  com  área  de
25.644m2 (vinte  e  cinco  mil  seiscentos  e  quarenta  e  quatro  metros  quadrados),
conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de
98.688m2 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e oito metros quadrados), situado
naquele município e registrado sob o nº 21.551, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de apoio
operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal e de parque de eventos culturais.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
A área a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no ponto M-1, no canto de

cerca com Akazawa - Soluções em pinturas industriais e automotivas, no Km 82,430,
a 25m do eixo da Rodovia BR-459 - Rodovia Presidente Juscelino Kubstchek -; no
lado direito, segue no sentido horário por 326m de frente para a Rodovia BR-459 até
o ponto M-2, no Km 82,756; faz canto para a direita,  segue rumo 4º50'52”SE por
71,70m,  confrontando  com  Raimundo  Moreira  até  o  ponto  M-3;  vira  à  direita
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novamente  e  segue  rumo 79º52'47”SW  em linha reta  por  323,50m,  confrontando
ainda com Raimundo Moreira, até o ponto M-4; faz canto para a direita e segue rumo
7º16'37”NW por 94m, confrontando com Akazawa - Soluções em pinturas industriais e
automotivas, até encontrar novamente o ponto M-1, no canto da faixa de domínio do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit -, onde teve início esta
descrição, perfazendo uma área de 25.644m² (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta
e quatro metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.902/2011
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, projeto em análise visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Belo Vale o imóvel que especifica.
Aprovado no 1º turno na forma original, retorna a proposição a este órgão colegiado

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.902/2011 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar

ao  Município  de  Belo  Vale  imóvel  de  795,38  m²,  localizado  nessa  localidade  e
registrado sob o nº 104, às folhas 33 e 34 do Livro 3 do Cartório de Registro de
Imóveis  da  Comarca  de  Belo  Vale.  O  caput  do  art.  1º  da  proposição  contém  a
especificação do imóvel. O parágrafo único desse artigo define o projeto que o imóvel
será  destinado  à  instalação  de  apoio  operacional  da  prefeitura  municipal  e  à
promoção  de  atividades  de  interesse  social  da  comunidade.  O  2º  parágrafo
estabelece que o o imóvel 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 citada.

Em sua análise de primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça indicou que
a  matéria  cumpre  com  os  requisitos  legais  para  sua  tramitação,  incluindo  a
subordinação da alienação ao interesse público. Assim, concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Já esta comissão, em seu exame naquela oportunidade, opinou pela aprovação do
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projeto, pois entendeu que sua transformação em lei não acarretaria despesas para o
erário estadual nem interferiria negativamente na execução orçamentária estadual.

Tendo sido a matéria aprovada em Plenário na forma original e não havendo fatos
novos desde o exame em primeiro turno, reiteramos o entendimento daquela ocasião.
A matéria não acarreta repercussão orçamentária, e sua repercussão patrimonial é
admitida,  pois  encontram-se  atendidos  os  requisitos  legais,  inclusive  o  de
atendimento ao interesse público.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.902/2011, no 2º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.995/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O governador do Estado, por meio da Mensagem nº 203/2012, enviou a esta Casa

projeto de lei que visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Delfim Moreira.

Aprovado no 1º turno na forma original, 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.

Fundamentação
O Projeto  de Lei  nº  2.995/2012 objetiva  autorizar  o Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Delfim Moreira imóvel com área de 1.038m², situado na Rua Paulino
Faria, s/nº, nesse município, registrado sob o nº 12.733, a fls. nº 1 do Livro nº 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá. Na mensagem, o governador
indicou  que  nesse  imóvel  deverá  ser  construída  uma  edificação  onde  serão
implementadas  pelo  donatário  ações do Programa Pró-Infância  e  que,  não sendo
dada essa destinação no prazo de cinco anos, o imóvel reverterá ao patrimônio do
Estado.

Não havendo fato novo após a apreciação da matéria em 1º turno, ratificamos o
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entendimento  desta  comissão  de  que  a  transformação  do  projeto  em  lei  não
acarretaria  despesas  para  o  Estado  nem  teria  repercussão  na  Lei  Orçamentária
Anual.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.995/2012, no 2º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.031/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Sebastião Costa, projeto em análise visa autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Juliana.
Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.
189, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.031/2012, em seu texto original, tem por objeto autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Santa Juliana imóvel com área de 2.850m²,
localizado nesse município e registrado sob o nº  6.790, a fls.  93 do Livro 70, no
Cartório de Registro de Imóveis de Araxá, para a edificação de prédio para uso da
administração municipal.

A Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que, como o imóvel pertence ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a
autarquia  é  que  deve  ser  autorizada  a  fazer  a  transferência  de  titularidade.  A
comissão  baixou  o  projeto  em  diligência  ao  órgão,  que  se  declarou  favorável  à
matéria,  uma vez que não pretende utilizar  o imóvel.  Para  corrigir  a  referência à
titularidade do imóvel e promover ajustes quanto à técnica legislativa, a Comissão
apresentou  o  Substitutivo  nº1,  na  forma  do  qual  concluiu  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Já esta comissão, em primeiro turno, apontou que a eventual doação não altera a
condição de bem público do imóvel, pois apenas o transfere da esfera estadual para a
municipal, nem acarreta despesas para o erário. Opinou pela aprovação na forma do
Substitutivo nº 1.

A matéria foi aprovada pelo plenário na forma do substitutivo nº 1, constituindo o
vencido, a que passamos a fazer referência.

O  caput  do art. 1º autoriza o DER a doar o imóvel. O parágrafo único do art. 1º
define que o bem será destinado à edificação de prédio para uso da administração
municipal. O art. 2º estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do doador caso,
no período de cinco anos da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º. O art. 3º contém a
cláusula de vigência.

Não havendo fatos novos, reiteramos o entendimento de primeiro turno. A doação
do  imóvel  não  acarretaria  despesas  para  o  erário  ou  outras  repercussões
orçamentárias.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.031/2012, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.031/2012
(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel que especifica.

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

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel com área de
2.850m² (dois mil oitocentos e cinquenta metros quadrados), situado nesse município
e registrado sob o nº 6.790 do Livro nº 2, no Cartório  de Registro de Imóveis de
Araxá.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput destina-se à edificação de prédio
para uso da administração municipal.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.123/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  deputado Duarte  Bechir,  o  projeto  em epígrafe  autoriza  o  Poder
Executivo a doar ao Município de Jesuânia 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, combinado com o art.
102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.123/2012 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Jesuânia  imóvel  com  área  de  10.000,00  m²,  localizado  na  comunidade  rural  de
Barrocada,  que será  utilizado para  o  desenvolvimento  de  atividades  de interesse
social da comunidade.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. A medida está
de acordo com a legislação vigente, em especial com o art. 18 da Constituição do
Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; atende ao interesse público e ao
interesse coletivo. O Executivo posicionou-se favoravelmente à medida, pois não tem
interesse em sua utilização.  O imóvel  se encontra em desuso e abandonado e o
município é carente de equipamentos públicos para atendimento à comunidade. Sua
doação traz amplos benefícios para a sociedade atendendo à questão do mérito. Em
relação à análise da repercussão financeira, o imóvel estaria apenas passando da
esfera estadual para a municipal, ou seja, permanece na condição de bem público,
não havendo redução do patrimônio público.

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a  aprovação  da
proposição. O projeto foi amplamente debatido no 1º turno e não houve fato novo
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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 3.123/2012 na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.123/2012
(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jesuânia  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  Jesuânia o

imóvel com área de 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) situado nesse Município
e registrado sob o nº 6.666, a fls. 99,v, e 100 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de
Imóveis do Município de Lambari.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado para o
desenvolvimento de atividades de interesse social da comunidade.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.141/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Matozinhos 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, a redação
do vencido, que faz parte deste parecer.
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Fundamentação
A proposição em análise, na forma aprovada em Plenário, sobre o qual passamos a

nos referir, tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Matozinhos o imóvel com área de 360m², situado nesse município, registrado sob o nº
4.634, a fls. 4.640 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Matozinhos.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública, o projeto determina que o imóvel será destinado à construção de unidade de
saúde e reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados
da lavratura da escritura pública de doação,  não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

A 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.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto 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 3.141/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.141/2012
(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Matozinhos  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Matozinhos o
imóvel  urbano,  registrado sob o nº  4.634,  a fls.  4.640 do Livro 2,  do Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Matozinhos, com área total de 360m².
Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se à edificação de unidade de

saúde.

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.
PARECER PARA O 2º 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 trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao

Município de Ponte Nova.
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  do  Regimento  Interno,

transcrevemos, no final deste parecer, a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
O projeto sob análise, na forma aprovada em Plenário, sobre o qual passamos a

nos referir, trata de desafetar o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG

445, compreendido entre o Km 0 e o Km 2, e autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao
Município de Ponte Nova.

Atendendo  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  a  proposição  determina  que  o  trecho  a  ser  doado  passará  a  integrar  o
perímetro urbano do Município de Ponte Nova, sendo destinado à instalação de via
urbana, e 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.
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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.
Esta relatoria reitera o entendimento de que o projeto 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

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 3.403/2012
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Ponte Nova.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-445 compreendido entre o Km 0 e

o Km 2.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ponte Nova a

área correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o  caput passa a integrar o
perímetro  urbano  do  Município  de  Ponte  Nova  e  destina-se  à  instalação  de  via
urbana.

Art. 3º - A área 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.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.687/2013
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei sob análise dispõe sobre a

alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, localizado
nos Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto.

Aprovado no 1º turno com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e a Emenda nº 2,
retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 102, VIII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Entre as políticas que concorrem para a conservação da diversidade das espécies
está  a  de  criação  e  manutenção  de  unidades  de  conservação  -  UC  -,  áreas
destinadas pelo poder público à proteção ambiental, nas quais se impõem restrições
à utilização que comprometa a integridade de seus atributos, como a fauna, a flora e
os ecossistemas.

A Lei nº 9.985, de 2001, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação -
Snuc -, definindo o conceito de UC, as diferentes categorias de manejo dessas áreas
e os órgãos responsáveis por sua gestão. Nos termos do Snuc, as UCs são divididas
em dois grupos: o de proteção integral e o de uso sustentável.

Nas UCs das categorias de proteção integral devem predominar os usos indiretos,
como  a  pesquisa  científica  e  a  visitação  controlada,  não  sendo  admitidos  usos
danosos ou o consumo e a coleta dos recursos naturais. Já nas UCs das categorias
de uso sustentável, a exploração dos recursos é permitida, desde que observada a
premissa  da  perenidade  dos  recursos  ambientais  renováveis  e  dos  processos
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma
socialmente justa e economicamente viável.

Vê-se assim a importância de criação e de manutenção dessas áreas no Estado,
bem como ajustes necessários em seus limites para melhor adequação desses aos
objetivos propostos quando da criação da UC.

Diante disso, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, no qual
propomos modificações no perímetro da Estação Ecológica de Arêdes.
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Conclusão
Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

3.687/2013,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno,  a  seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO VENCIDO EM 1º TURNO
Dispõe sobre a alteração dos limites da área da Estação Ecológica Estadual de

Arêdes, no Município de Itabirito.
Art. 1° - A Estação Ecológica Estadual de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de

14 de junho de 2010, passa a ter os limites e confrontações estabelecidos no Anexo
III  desta lei,  perfazendo uma área total aproximada de 1281,32ha (mil  duzentos e
oitenta e um hectares e trinta e dois ares).

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

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
I - Gleba 01 - Área (ha): 828,14 Ha Perímetro: 17.708,22 m. Inicia-se a descrição

deste perímetro no vértice V_1, de coordenadas N 7.760.609,370 m. e E 612.393,650
m. , deste, segue com azimute de 117°32'33" e distância de 91,76 m., até o vértice
V_2 , de coordenadas N 7.760.566,940 m. e E 612.475,010 m.; deste, segue com
azimute de 104°44'45" e distância de 337,09 m., até o vértice V_3 , de coordenadas N
7.760.481,140 m. e E 612.801,000 m.; deste,  segue com azimute de 94°27'19" e
distância de 277,17 m., até o vértice V_4 , de coordenadas N 7.760.459,610 m. e E
613.077,330 m.; deste, segue com azimute de 135°03'28" e distância de 147,21 m.,
até o vértice V_5 , de coordenadas N 7.760.355,410 m. e E 613.181,320 m.; deste,
segue com azimute de 145°57'02" e distância de 122,50 m., até o vértice V_6 , de
coordenadas N 7.760.253,910 m. e E 613.249,910 m.; deste, segue com azimute de
158°04'23"  e  distância  de  153,53  m.,  até  o  vértice  V_7  ,  de  coordenadas  N
7.760.111,490 m. e E 613.307,240 m.; deste, segue com azimute de 173°29'26" e
distância de 154,81 m., até o vértice V_8 , de coordenadas N 7.759.957,680 m. e E
613.324,790 m.; deste, segue com azimute de 215°31'21" e distância de 144,16 m.,
até o vértice V_9 , de coordenadas N 7.759.840,350 m. e E 613.241,030 m.; deste,
segue com azimute de 194°34'04" e distância de 160,02 m., até o vértice V_10 , de
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coordenadas N 7.759.685,470 m. e E 613.200,780 m.; deste, segue com azimute de
158°55'12"  e  distância  de  139,38  m.,  até  o  vértice  V_11  ,  de  coordenadas  N
7.759.555,420 m. e E 613.250,910 m.; deste, segue com azimute de 133°26'12" e
distância de 159,65 m., até o vértice V_12 , de coordenadas N 7.759.445,650 m. e E
613.366,840 m.; deste, segue com azimute de 136°55'27" e distância de 150,78 m.,
até o vértice V_13 , de coordenadas N 7.759.335,510 m. e E 613.469,820 m.; deste,
segue com azimute de 126°57'28" e distância de 112,15 m., até o vértice V_14 , de
coordenadas N 7.759.268,080 m. e E 613.559,440 m.; deste, segue com azimute de
117°44'55"  e  distância  de  103,50  m.,  até  o  vértice  V_15  ,  de  coordenadas  N
7.759.219,890 m. e E 613.651,040 m.; deste, segue com azimute de 124°51'37" e
distância de 157,25 m., até o vértice V_16 , de coordenadas N 7.759.130,010 m. e E
613.780,070 m.; deste, segue com azimute de 127°12'09" e distância de 200,82 m.,
até o vértice V_17 , de coordenadas N 7.759.008,590 m. e E 613.940,020 m.; deste,
segue com azimute de 195°41'41" e distância de 62,77 m., até o vértice V_18 , de
coordenadas N 7.758.948,160 m. e E 613.923,040 m.; deste, segue com azimute de
198°56'47"  e  distância  de  79,00  m.,  até  o  vértice  V_19  ,  de  coordenadas  N
7.758.873,440 m. e E 613.897,390 m.; deste, segue com azimute de 185°15'58" e
distância de 46,31 m., até o vértice V_20 , de coordenadas N 7.758.827,330 m. e E
613.893,140 m.; deste, segue com azimute de 110°54'49" e distância de 457,08 m.,
até o vértice V_21 , de coordenadas N 7.758.664,170 m. e E 614.320,110 m.; deste,
segue com azimute de 90°57'01" e distância de 206,84 m., até o vértice V_22 , de
coordenadas N 7.758.660,740 m. e E 614.526,920 m.; deste, segue com azimute de
111°34'51"  e  distância  de  86,78  m.,  até  o  vértice  V_23  ,  de  coordenadas  N
7.758.628,820 m. e E 614.607,620 m.; deste, segue com azimute de 116°25'54" e
distância de 185,52 m., até o vértice V_24 , de coordenadas N 7.758.546,239 m. e E
614.773,747 m.; deste, segue com azimute de 179°29'18" e distância de 127,25 m.,
até o vértice V_25 , de coordenadas N 7.758.418,995 m. e E 614.774,883 m.; deste,
segue com azimute de 282°12'00" e distância de 119,46 m., até o vértice V_26 , de
coordenadas N 7.758.444,240 m. e E 614.658,120 m.; deste, segue com azimute de
204°43'09"  e  distância  de  218,81  m.,  até  o  vértice  V_27  ,  de  coordenadas  N
7.758.245,480 m. e E 614.566,620 m.; deste, segue com azimute de 173°06'32" e
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distância de 178,03 m., até o vértice V_28 , de coordenadas N 7.758.068,740 m. e E
614.587,980 m.; deste, segue com azimute de 160°08'00" e distância de 149,72 m.,
até o vértice V_29 , de coordenadas N 7.757.927,930 m. e E 614.638,860 m.; deste,
segue com azimute de 153°51'02" e distância de 70,35 m., até o vértice V_30 , de
coordenadas N 7.757.864,779 m. e E 614.669,865 m.; deste, segue com azimute de
173°15'18"  e  distância  de  175,24  m.,  até  o  vértice  V_31  ,  de  coordenadas  N
7.757.690,755 m. e E 614.690,447 m.; deste, segue com azimute de 257°43'36" e
distância de 482,89 m., até o vértice V_32 , de coordenadas N 7.757.588,106 m. e E
614.218,597 m.; deste, segue com azimute de 189°14'39" e distância de 242,42 m.,
até o vértice V_33 , de coordenadas N 7.757.348,830 m. e E 614.179,654 m.; deste,
segue com azimute de 192°48'41" e distância de 71,13 m., até o vértice V_34 , de
coordenadas N 7.757.279,469 m. e E 614.163,881 m.; deste, segue com azimute de
180°22'46"  e  distância  de  338,92  m.,  até  o  vértice  V_35  ,  de  coordenadas  N
7.756.940,557 m. e E 614.161,636 m.; deste,  segue com azimute de 90°31'50" e
distância de 398,71 m., até o vértice V_36 , de coordenadas N 7.756.936,865 m. e E
614.560,324 m.; deste, segue com azimute de 140°45'09" e distância de 103,78 m.,
até o vértice V_37 , de coordenadas N 7.756.856,499 m. e E 614.625,980 m.; deste,
segue com azimute de 210°46'30" e distância de 207,47 m., até o vértice V_38 , de
coordenadas N 7.756.678,241 m. e E 614.519,822 m.; deste, segue com azimute de
195°59'08"  e  distância  de  333,09  m.,  até  o  vértice  V_39  ,  de  coordenadas  N
7.756.358,032 m. e E 614.428,091 m.; deste, segue com azimute de 159°18'31" e
distância de 213,97 m., até o vértice V_40 , de coordenadas N 7.756.157,867 m. e E
614.503,693 m.; deste, segue com azimute de 170°49'35" e distância de 868,19 m.,
até o vértice V_41 , de coordenadas N 7.755.300,783 m. e E 614.642,107 m.; deste,
segue 268,7 m pela faixa de servidão da via de conexão das minas de Fábrica à Pico,
até o vértice V_42 , de coordenadas N 7.755.034,765 m. e E 614.604,217 m.; deste,
segue com azimute de 313°06'56" e distância de 111,22 m., até o vértice V_43 , de
coordenadas N 7.755.110,780 m. e E 614.523,030 m.; deste, segue com azimute de
331°12'23"  e  distância  de  72,69  m.,  até  o  vértice  V_44  ,  de  coordenadas  N
7.755.174,480 m. e E 614.488,020 m.; deste, segue com azimute de 302°16'10" e
distância de 236,17 m., até o vértice V_45 , de coordenadas N 7.755.300,570 m. e E



1527
____________________________________________________________________________

614.288,330 m.; deste, segue com azimute de 291°56'47" e distância de 158,51 m.,
até o vértice V_46 , de coordenadas N 7.755.359,810 m. e E 614.141,310 m.; deste,
segue com azimute de 298°37'29" e distância de 115,10 m., até o vértice V_47 , de
coordenadas N 7.755.414,950 m. e E 614.040,280 m.; deste, segue com azimute de
294°36'00"  e  distância  de  188,86  m.,  até  o  vértice  V_48  ,  de  coordenadas  N
7.755.493,570 m. e E 613.868,560 m.; deste, segue com azimute de 287°58'55" e
distância de 110,78 m., até o vértice V_49 , de coordenadas N 7.755.527,770 m. e E
613.763,190 m.; deste, segue com azimute de 14°57'34" e distância de 60,82 m., até
o vértice V_50 ,  de coordenadas N 7.755.586,530 m. e E 613.778,890 m.; deste,
segue com azimute de 1°10'41" e distância de 72,96 m., até o vértice V_51 ,  de
coordenadas N 7.755.659,470 m. e E 613.780,390 m.; deste, segue com azimute de
273°20'37"  e  distância  de  127,74  m.,  até  o  vértice  V_52  ,  de  coordenadas  N
7.755.666,920 m. e E 613.652,870 m.; deste, segue com azimute de 270°44'26" e
distância de 84,34 m., até o vértice V_53 , de coordenadas N 7.755.668,010 m. e E
613.568,540 m.; deste, segue com azimute de 279°12'53" e distância de 143,76 m.,
até o vértice V_54 , de coordenadas N 7.755.691,030 m. e E 613.426,640 m.; deste,
segue com azimute de 280°24'10" e distância de 66,90 m., até o vértice V_55 , de
coordenadas N 7.755.703,110 m. e E 613.360,840 m.; deste, segue com azimute de
287°09'22"  e  distância  de  43,36  m.,  até  o  vértice  V_56  ,  de  coordenadas  N
7.755.715,900 m. e E 613.319,410 m.; deste, segue com azimute de 296°17'35" e
distância de 129,11 m., até o vértice V_57 , de coordenadas N 7.755.773,090 m. e E
613.203,660 m.; deste, segue com azimute de 250°32'10" e distância de 37,33 m., até
o vértice V_58 ,  de coordenadas N 7.755.760,650 m. e E 613.168,460 m.; deste,
segue com azimute de 301°22'05" e distância de 94,33 m., até o vértice V_59 , de
coordenadas N 7.755.809,750 m. e E 613.087,920 m.; deste, segue com azimute de
285°58'03"  e  distância  de  81,54  m.,  até  o  vértice  V_60  ,  de  coordenadas  N
7.755.832,180 m. e E 613.009,530 m.; deste, segue com azimute de 274°54'39" e
distância de 78,27 m., até o vértice V_61 , de coordenadas N 7.755.838,880 m. e E
612.931,550 m.; deste, segue com azimute de 355°42'36" e distância de 85,29 m., até
o vértice V_62 ,  de coordenadas N 7.755.923,930 m. e E 612.925,170 m.; deste,
segue com azimute de 351°27'32" e distância de 135,81 m., até o vértice V_63 , de
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coordenadas N 7.756.058,230 m. e E 612.905,000 m.; deste, segue com azimute de
352°52'49"  e  distância  de  183,15  m.,  até  o  vértice  V_64  ,  de  coordenadas  N
7.756.239,970  m.  e  E  612.882,300  m.;  deste,  segue  com  azimute  de  6°37'30"  e
distância de 167,55 m., até o vértice V_65 , de coordenadas N 7.756.406,400 m. e E
612.901,630 m.; deste, segue com azimute de 5°07'44" e distância de 21,37 m., até o
vértice V_66 , de coordenadas N 7.756.427,680 m. e E 612.903,540 m.; deste, segue
com  azimute  de  340°08'27"  e  distância  de  26,08  m.,  até  o  vértice  V_67  ,  de
coordenadas N 7.756.452,210 m. e E 612.894,680 m.; deste, segue com azimute de
71°16'17"  e  distância  de  709,43  m.,  até  o  vértice  V_68  ,  de  coordenadas  N
7.756.680,000 m. e E 613.566,550 m.; deste, segue com azimute de 341°17'47" e
distância de 1.249,08 m., até o vértice V_69 , de coordenadas N 7.757.863,120 m. e
E 613.166,000 m.; deste, segue com azimute de 251°19'00" e distância de 1.034,38
m., até o vértice V_70 , de coordenadas N 7.757.531,770 m. e E 612.186,130 m.;
deste,  segue com azimute de  357°12'42" e  distância  de  138,34 m.,  até  o  vértice
V_71 , de coordenadas N 7.757.669,950 m. e E 612.179,400 m.; deste, segue com
azimute de 2°03'38" e distância de 87,61 m., até o vértice V_72 , de coordenadas N
7.757.757,500 m. e E 612.182,550 m.; deste, segue com azimute de 352°05'05" e
distância de 191,57 m., até o vértice V_73 , de coordenadas N 7.757.947,240 m. e E
612.156,170 m.; deste, segue com azimute de 12°03'41" e distância de 237,12 m., até
o vértice V_74 ,  de coordenadas N 7.758.179,130 m. e E 612.205,720 m.; deste,
segue com azimute de 343°20'50" e distância de 191,89 m., até o vértice V_75 , de
coordenadas N 7.758.362,970 m. e E 612.150,730 m.; deste, segue com azimute de
339°11'27"  e  distância  de  31,53  m.,  até  o  vértice  V_76  ,  de  coordenadas  N
7.758.392,440 m. e E 612.139,530 m.; deste, segue com azimute de 330°27'12" e
distância de 27,25 m., até o vértice V_77 , de coordenadas N 7.758.416,150 m. e E
612.126,090 m.; deste, segue com azimute de 324°52'15" e distância de 51,35 m., até
o vértice V_78 ,  de coordenadas N 7.758.458,150 m. e E 612.096,540 m.; deste,
segue com azimute de 319°21'55" e distância de 46,54 m., até o vértice V_79 , de
coordenadas N 7.758.493,470 m. e E 612.066,230 m.; deste, segue com azimute de
275°50'58"  e  distância  de  92,33  m.,  até  o  vértice  V_80  ,  de  coordenadas  N
7.758.502,880 m. e E 611.974,380 m.; deste, segue com azimute de 270°00'26" e
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distância de 78,80 m., até o vértice V_81 , de coordenadas N 7.758.502,890 m. e E
611.895,580 m.; deste, segue com azimute de 251°11'42" e distância de 121,45 m.,
até o vértice V_82 , de coordenadas N 7.758.463,740 m. e E 611.780,610 m.; deste,
segue com azimute de 355°50'48" e distância de 260,68 m., até o vértice V_83 , de
coordenadas N 7.758.723,740 m. e E 611.761,730 m.; deste, segue com azimute de
356°38'21"  e  distância  de  154,72  m.,  até  o  vértice  V_84  ,  de  coordenadas  N
7.758.878,190  m.  e  E  611.752,660  m.;  deste,  segue  com azimute  de  9°33'35"  e
distância de 11,62 m., até o vértice V_85 , de coordenadas N 7.758.889,650 m. e E
611.754,590 m.; deste, segue com azimute de 359°13'07" e distância de 24,20 m., até
o vértice V_86 ,  de coordenadas N 7.758.913,850 m. e E 611.754,260 m.;  deste,
segue com azimute de 349°24'08" e distância de 35,34 m., até o vértice V_87 , de
coordenadas N 7.758.948,590 m. e E 611.747,760 m.; deste, segue com azimute de
356°38'16"  e  distância  de  94,12  m.,  até  o  vértice  V_88  ,  de  coordenadas  N
7.759.042,550 m. e E 611.742,240 m.; deste, segue com azimute de 342°32'31" e
distância de 140,23 m., até o vértice V_89 , de coordenadas N 7.759.176,320 m. e E
611.700,170 m.; deste, segue com azimute de 328°57'25" e distância de 42,16 m., até
o vértice V_90 ,  de coordenadas N 7.759.212,440 m. e E 611.678,430 m.;  deste,
segue com azimute de 351°46'28" e distância de 47,53 m., até o vértice V_91 , de
coordenadas N 7.759.259,480 m. e E 611.671,630 m.; deste, segue com azimute de
325°35'02"  e  distância  de  195,49  m.,  até  o  vértice  V_92  ,  de  coordenadas  N
7.759.420,750 m. e E 611.561,140 m.;  deste,  segue com azimute de 17°36'45" e
distância de 360,40 m., até o vértice V_93 , de coordenadas N 7.759.764,260 m. e E
611.670,190 m.; deste, segue com azimute de 30°34'07" e distância de 184,28 m., até
o vértice V_94 ,  de coordenadas N 7.759.922,930 m. e E 611.763,910 m.;  deste,
segue com azimute de 42°29'14" e distância de 766,39 m., até o vértice V_95 , de
coordenadas N 7.760.488,090 m. e E 612.281,550 m.; deste, segue com azimute de
42°44'51"  e  distância  de  165,15  m.,  até  o  vértice  V_1  ,  de  coordenadas  N
7.760.609,370 m. e E 612.393,650 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.

II - Gleba 02 - Área (ha): 440,78 ha Perímetro: 8.984,13 m. Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice V_1, de coordenadas N 7.757.068,898 m. e E 616.348,610
m. , deste, segue com azimute de 117°51'46" e distância de 62,20 m., até o vértice
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V_2 , de coordenadas N 7.757.039,828 m. e E 616.403,600 m.; deste, segue com
azimute de 149°02'41" e distância de 69,93 m., até o vértice V_3 , de coordenadas N
7.756.979,858 m. e E 616.439,570 m.; deste, segue com azimute de 129°47'41" e
distância de 254,08 m., até o vértice V_4 , de coordenadas N 7.756.817,238 m. e E
616.634,790 m.; deste, segue com azimute de 89°26'28" e distância de 129,16 m., até
o vértice V_5 , de coordenadas N 7.756.818,498 m. e E 616.763,940 m.; deste, segue
com  azimute  de  137°20'21"  e  distância  de  601,32  m.,  até  o  vértice  V_6  ,  de
coordenadas N 7.756.376,299 m. e E 617.171,429 m.; deste, segue com azimute de
184°36'00"  e  distância  de  20,07  m.,  até  o  vértice  V_7  ,  de  coordenadas  N
7.756.356,289 m. e E 617.169,819 m.; deste, segue com azimute de 139°29'07" e
distância de 226,32 m., até o vértice V_8 , de coordenadas N 7.756.184,229 m. e E
617.316,849 m.; deste, segue com azimute de 211°04'43" e distância de 44,44 m., até
o vértice V_9 , de coordenadas N 7.756.146,169 m. e E 617.293,909 m.; deste, segue
com  azimute  de  296°18'35"  e  distância  de  15,05  m.,  até  o  vértice  V_10  ,  de
coordenadas N 7.756.152,839 m. e E 617.280,419 m.; deste, segue com azimute de
280°02'33"  e  distância  de  27,93  m.,  até  o  vértice  V_11  ,  de  coordenadas  N
7.756.157,709 m. e E 617.252,919 m.; deste, segue com azimute de 270°36'39" e
distância de 42,21 m., até o vértice V_12 , de coordenadas N 7.756.158,159 m. e E
617.210,709 m.; deste, segue com azimute de 265°12'19" e distância de 19,86 m., até
o vértice V_13 ,  de coordenadas N 7.756.156,499 m. e E 617.190,919 m.; deste,
segue com azimute de 262°10'56" e distância de 8,82 m., até o vértice V_14 , de
coordenadas N 7.756.155,299 m. e E 617.182,179 m.; deste, segue com azimute de
252°13'39"  e  distância  de  16,41  m.,  até  o  vértice  V_15  ,  de  coordenadas  N
7.756.150,289 m. e E 617.166,549 m.; deste, segue com azimute de 253°38'27" e
distância de 14,84 m., até o vértice V_16 , de coordenadas N 7.756.146,109 m. e E
617.152,309 m.; deste, segue com azimute de 245°20'16" e distância de 25,19 m., até
o vértice V_17 ,  de coordenadas N 7.756.135,599 m. e E 617.129,419 m.; deste,
segue com azimute de 241°53'02" e distância de 57,34 m., até o vértice V_18 , de
coordenadas N 7.756.108,579 m. e E 617.078,849 m.; deste, segue com azimute de
239°09'06"  e  distância  de  50,18  m.,  até  o  vértice  V_19  ,  de  coordenadas  N
7.756.082,849 m. e E 617.035,769 m.; deste, segue com azimute de 233°54'41" e
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distância de 31,68 m., até o vértice V_20 , de coordenadas N 7.756.064,189 m. e E
617.010,169 m.; deste, segue com azimute de 227°19'19" e distância de 47,47 m., até
o vértice V_21 ,  de coordenadas N 7.756.032,010 m. e E 616.975,269 m.; deste,
segue com azimute de 223°07'42" e distância de 15,15 m., até o vértice V_22 , de
coordenadas N 7.756.020,950 m. e E 616.964,909 m.; deste, segue com azimute de
227°50'25"  e  distância  de  34,82  m.,  até  o  vértice  V_23  ,  de  coordenadas  N
7.755.997,580 m. e E 616.939,100 m.; deste, segue com azimute de 254°15'08" e
distância de 0,07 m., até o vértice V_24 , de coordenadas N 7.755.997,560 m. e E
616.939,030 m.; deste, segue com azimute de 160°22'36" e distância de 40,41 m., até
o vértice V_25 ,  de coordenadas N 7.755.959,500 m. e E 616.952,600 m.; deste,
segue com azimute de 169°35'13" e distância de 19,42 m., até o vértice V_26 , de
coordenadas N 7.755.940,400 m. e E 616.956,110 m.; deste, segue com azimute de
181°29'18"  e  distância  de  17,33  m.,  até  o  vértice  V_27  ,  de  coordenadas  N
7.755.923,080 m. e E 616.955,660 m.; deste, segue com azimute de 189°11'23" e
distância de 31,27 m., até o vértice V_28 , de coordenadas N 7.755.892,210 m. e E
616.950,666 m.; deste, segue com azimute de 189°11'23" e distância de 32,66 m., até
o vértice V_29 ,  de coordenadas N 7.755.859,970 m. e E 616.945,450 m.; deste,
segue com azimute de 181°26'50" e distância de 33,26 m., até o vértice V_30 , de
coordenadas N 7.755.826,720 m. e E 616.944,610 m.; deste, segue com azimute de
176°44'51"  e  distância  de  72,62  m.,  até  o  vértice  V_31  ,  de  coordenadas  N
7.755.754,220 m. e E 616.948,730 m.; deste, segue com azimute de 171°03'21" e
distância de 43,80 m., até o vértice V_32 , de coordenadas N 7.755.710,950 m. e E
616.955,540 m.; deste, segue com azimute de 160°56'25" e distância de 18,56 m., até
o vértice V_33 ,  de coordenadas N 7.755.693,410 m. e E 616.961,600 m.; deste,
segue com azimute de 153°07'49" e distância de 15,13 m., até o vértice V_34 , de
coordenadas N 7.755.679,910 m. e E 616.968,440 m.; deste, segue com azimute de
143°37'16"  e  distância  de  39,91  m.,  até  o  vértice  V_35  ,  de  coordenadas  N
7.755.647,780 m. e E 616.992,110 m.; deste, segue com azimute de 134°46'50" e
distância de 64,64 m., até o vértice V_36 , de coordenadas N 7.755.602,250 m. e E
617.037,990 m.; deste, segue com azimute de 201°13'57" e distância de 6,54 m., até
o vértice V_37 ,  de coordenadas N 7.755.596,150 m. e E 617.035,620 m.; deste,
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segue com azimute de 175°28'32" e distância de 53,88 m., até o vértice V_38 , de
coordenadas N 7.755.542,440 m. e E 617.039,870 m.; deste, segue com azimute de
184°54'31"  e  distância  de  19,05  m.,  até  o  vértice  V_39  ,  de  coordenadas  N
7.755.523,460 m. e E 617.038,240 m.; deste, segue com azimute de 175°38'38" e
distância de 16,46 m., até o vértice V_40 , de coordenadas N 7.755.507,050 m. e E
617.039,490 m.; deste, segue com azimute de 182°16'19" e distância de 24,72 m., até
o vértice V_41 ,  de coordenadas N 7.755.482,350 m. e E 617.038,510 m.; deste,
segue com azimute de 190°52'47" e distância de 14,89 m., até o vértice V_42 , de
coordenadas N 7.755.467,730 m. e E 617.035,700 m.; deste, segue com azimute de
212°35'48"  e  distância  de  37,50  m.,  até  o  vértice  V_43  ,  de  coordenadas  N
7.755.436,140 m. e E 617.015,500 m.; deste, segue com azimute de 193°59'32" e
distância de 91,65 m., até o vértice V_44 , de coordenadas N 7.755.347,210 m. e E
616.993,340 m.; deste, segue com azimute de 179°55'37" e distância de 78,41 m., até
o vértice V_45 ,  de coordenadas N 7.755.268,800 m. e E 616.993,440 m.; deste,
segue com azimute de 171°31'29" e distância de 73,48 m., até o vértice V_46 , de
coordenadas N 7.755.196,120 m. e E 617.004,270 m.; deste, segue com azimute de
179°22'02"  e  distância  de  70,62  m.,  até  o  vértice  V_47  ,  de  coordenadas  N
7.755.125,500 m. e E 617.005,050 m.; deste, segue com azimute de 162°36'54" e
distância de 16,57 m., até o vértice V_48 , de coordenadas N 7.755.109,690 m. e E
617.010,000 m.; deste, segue com azimute de 181°38'54" e distância de 85,87 m., até
o vértice V_49 ,  de coordenadas N 7.755.023,860 m. e E 617.007,530 m.; deste,
segue com azimute de 276°16'05" e distância de 131,65 m., até o vértice V_50 , de
coordenadas N 7.755.038,233 m. e E 616.876,671 m.; deste, segue com azimute de
259°52'31"  e  distância  de  75,26  m.,  até  o  vértice  V_51  ,  de  coordenadas  N
7.755.025,004 m. e E 616.802,587 m.; deste, segue com azimute de 227°54'39" e
distância de 110,53 m., até o vértice V_52 , de coordenadas N 7.754.950,920 m. e E
616.720,566 m.; deste, segue com azimute de 202°57'50" e distância de 169,54 m.,
até o vértice V_53 , de coordenadas N 7.754.794,816 m. e E 616.654,420 m.; deste,
segue com azimute de 254°39'00" e distância de 279,86 m., até o vértice V_54 , de
coordenadas N 7.754.720,733 m. e E 616.384,545 m.; deste, segue com azimute de
231°04'21"  e  distância  de  176,86  m.,  até  o  vértice  V_55  ,  de  coordenadas  N
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7.754.609,607 m. e E 616.246,961 m.; deste, segue com azimute de 254°34'00" e
distância de 447,40 m., até o vértice V_56 , de coordenadas N 7.754.490,545 m. e E
615.815,689 m.; deste, segue com azimute de 217°24'19" e distância de 113,25 m.,
até o vértice V_57 , de coordenadas N 7.754.400,586 m. e E 615.746,897 m.; deste,
segue com azimute de 234°38'15" e distância de 100,58 m., até o vértice V_58 , de
coordenadas N 7.754.342,378 m. e E 615.664,876 m.; deste, segue com azimute de
264°08'38"  e  distância  de  103,73  m.,  até  o  vértice  V_59  ,  de  coordenadas  N
7.754.331,794 m. e E 615.561,689 m.; deste, segue com azimute de 300°15'23" e
distância de 73,51 m., até o vértice V_60 , de coordenadas N 7.754.368,836 m. e E
615.498,189 m.; deste, segue com azimute de 285°45'04" e distância de 107,21 m.,
até o vértice V_61 , de coordenadas N 7.754.397,940 m. e E 615.395,001 m.; deste,
segue com azimute de 263°02'49" e distância de 109,28 m., até o vértice V_62 , de
coordenadas N 7.754.384,711 m. e E 615.286,522 m.; deste, segue com azimute de
276°25'08"  e  distância  de  213,00  m.,  até  o  vértice  V_63  ,  de  coordenadas  N
7.754.408,524 m. e E 615.074,854 m.; deste, segue com azimute de 281°02'27" e
distância de 110,53 m., até o vértice V_64 , de coordenadas N 7.754.429,690 m. e E
614.966,375 m.; deste, segue com azimute de 291°26'52" e distância de 159,19 m.,
até o vértice V_65 , de coordenadas N 7.754.487,899 m. e E 614.818,208 m.; deste,
segue com azimute de 306°34'23" e distância de 102,13 m., até o vértice V_66 , de
coordenadas N 7.754.548,753 m. e E 614.736,187 m.; deste, segue com azimute de
295°46'10"  e  distância  de  85,20  m.,  até  o  vértice  V_67  ,  de  coordenadas  N
7.754.585,795 m. e E 614.659,458 m.; deste, segue com azimute de 310°48'54" e
distância de 76,91 m., até o vértice V_68 , de coordenadas N 7.754.636,066 m. e E
614.601,249 m.; deste, segue com azimute de 351°52'12" e distância de 56,13 m., até
o vértice V_69 ,  de coordenadas N 7.754.691,628 m. e E 614.593,312 m.; deste,
segue 2.519,4 m pela faixa de servidão da via de conexão das minas de Fábrica à
Pico  passando  pelos  vértices  -  V_70 ,  de  coordenadas  N  7.754.786,878 m. e  E
614.627,708 m.; V_71 ,  de coordenadas N 7.754.913,879 m. e E 614.685,916 m;
V_72  ,  de  coordenadas  N  7.755.009,129  m.  e  E  614.746,770  m.;  V_73  ,  de
coordenadas N 7.755.075,275 m. e E 614.781,166 m.; V_74 ,  de coordenadas N
7.755.138,775 m. e E 614.797,041 m.; V_75 , de coordenadas N 7.755.234,025 m. e
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E 614.794,396 m.; V_76 , de coordenadas N 7.755.339,859 m. e E 614.783,812 m.;
V_77  ,  de  coordenadas  N  7.755.382,192  m.  e  E  614.810,271  m.;  V_78  ,  de
coordenadas N 7.755.424,526 m. e E 614.828,791 m.; V_79 ,  de coordenadas N
7.755.495,963 m. e E 614.834,083 m.; V_80 , de coordenadas N 7.755.672,044 m. e
E 614.950,765 m.; V_81 , de coordenadas N 7.755.715,436 m. e E 614.980,398 m.;
V_82  ,  de  coordenadas  N  7.755.770,469  m.  e  E  615.013,206  m.;  V_83  ,  de
coordenadas N 7.755.805,394 m. e E 615.053,423 m.; V_84 ,  de coordenadas N
7.755.808,569 m. e E 615.098,932 m.; V_85 , de coordenadas N 7.755.808,569 m. e
E 615.139,148 m.; V_86 , de coordenadas N 7.755.842,436 m. e E 615.219,582 m.;
V_87  ,  de  coordenadas  N  7.755.884,769  m.  e  E  615.248,157  m.;  V_88  ,  de
coordenadas N 7.756.052,780 m. e E 615.287,580 m.; V_89 ,  de coordenadas N
7.756.192,731 m. e E 615.354,356 m.; V_90 , de coordenadas N 7.756.368,164 m. e
E 615.521,207 m.; V_91 , de coordenadas N 7.756.491,989 m. e E 615.596,349 m.; -
até o vértice V_92 , de coordenadas N 7.756.808,498 m. e E 615.709,250 m.; deste,
segue com azimute de 86°29'23" e distância de 176,75 m., até o vértice V_93 , de
coordenadas N 7.756.819,320 m. e E 615.885,670 m.; deste, segue com azimute de
53°07'53"  e  distância  de  80,84  m.,  até  o  vértice  V_94  ,  de  coordenadas  N
7.756.867,820 m. e E 615.950,340 m.; deste,  segue com azimute de 71°37'41" e
distância de 54,70 m., até o vértice V_95 , de coordenadas N 7.756.885,060 m. e E
616.002,250 m.; deste, segue com azimute de 61°52'42" e distância de 226,35 m., até
o vértice V_96 ,  de coordenadas N 7.756.991,750 m. e E 616.201,880 m.; deste,
segue com azimute de 193°51'21" e distância de 67,66 m., até o vértice V_97 , de
coordenadas N 7.756.926,057 m. e E 616.185,676 m.; deste, segue com azimute de
83°04'27"  e  distância  de  0,00  m.,  até  o  vértice  V_98  ,  de  coordenadas  N
7.756.926,058 m. e E 616.185,681 m.; deste,  segue com azimute de 43°21'27" e
distância de 88,56 m., até o vértice V_99 , de coordenadas N 7.756.990,448 m. e E
616.246,481 m.; deste, segue com azimute de 40°27'12" e distância de 90,72 m., até
o vértice V_100 , de coordenadas N 7.757.059,478 m. e E 616.305,340 m.; deste,
segue com azimute de 77°43'05" e distância de 44,28 m., até o vértice V_1 ,  de
coordenadas  N 7.757.068,898 m. e  E 616.348,610 m.;  ponto  inicial  da  descrição
deste perímetro.



1535
____________________________________________________________________________

III - Gleba 03. Área (ha): 12,4 ha Perímetro: 1.641,21 m. Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice V_1, de coordenadas N 7.756.829,599 m. e E 615.244,375 m. ,
deste, segue com azimute de 115°36'41" e distância de 101,76 m., até o vértice V_2 ,
de coordenadas N 7.756.785,610 m. e E 615.336,140 m.; deste, segue com azimute
de  86°29'48"  e  distância  de  286,78  m.,  até  o  vértice  V_3  ,  de  coordenadas  N
7.756.803,134 m. e E 615.622,382 m.; deste, segue 666,2 m pela faixa de servidão
da via de conexão das minas de Fábrica à Pico passando pelos vértices - V_4 , de
coordenadas  N 7.756.550,819  m.  e  E  615.531,936  m.;  V_5  ,  de  coordenadas  N
7.756.440,503 m. e E 615.462,523 m.; V_6 , de coordenadas N 7.756.335,053 m. e E
615.362,659  m.;  -  até  o  vértice  V_7  ,  de  coordenadas  N  7.756.244,200  m.  e  E
615.280,408 m.; deste, segue com azimute de 356°28'40" e distância de 586,51 m.,
até o vértice V_1 , de coordenadas N 7.756.829,599 m. e E 615.244,375 m.; ponto
inicial da descrição deste perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  geo-referenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central 45° WGr , tendo como o Datum o SAD 69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Sebastião Costa - Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 3.687/2013
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre  a alteração dos  limites  da  área  do  Parque Estadual  da  Serra  do
Papagaio,  localizado  nos  Municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,  Baependi,  Itamonte  e
Pouso Alto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Parque Estadual da Serra do Papagaio, criado pelo Decreto n° 39.793,

de 5 de agosto de 1998, passa a ter  os limites e confrontações estabelecidos no
Anexo I desta lei, perfazendo uma área total aproximada de 25.888ha (vinte e cinco
mil oitocentos e oitenta e oito hectares).

Parágrafo único - A área total prevista no caput é resultante da inclusão de área de
5.778,8788ha (cinco mil setecentos e setenta e oito hectares e oitenta e sete ares e
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oitenta  e  oito  centiares)  e  da  desafetação  da  área  de  2.807,8788ha  (dois  mil
oitocentos e sete hectares e oitenta e sete ares e oitenta e oito centiares) descrita no
memorial constante no Anexo II desta lei.

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

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)
A descrição deste perímetro tem início no limite com o Município de Aiuruoca; daí,

segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o azimute de 94°14'5", na
distância  de  246,07m,  até  o  vértice  189,  de  coordenadas  N=7.564.845,04m  e
E=533.215,45m; daí, segue com o azimute de 113°23'48", na distância de 283,26m,
até o vértice 190, de coordenadas N=7.564.732,56m e E=533.475,42m; daí, segue
com  o  azimute  de  124°3'19",  na  distância  de  228,93m,  até  o  vértice  191,  de
coordenadas  N=7.564.604,36m  e  E=533.665,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
196°5'44",  na  distância  de  94,91m,  até  o  vértice  192,  de  coordenadas
N=7.564.513,17m e E=533.638,78m; daí,  segue com o azimute de 179°11'52",  na
distância  de  54,57m,  até  o  vértice  193  de  coordenadas  N=7.564.458,61m  e
E=533.639,54m; daí, segue com o azimute de 166°20'8", na distância de 68,24m, até
o vértice 194, de coordenadas N=7.564.392,30m e E=533.655,66m; daí, segue com o
azimute de 162°58'58", na distância de 68,56m, até o vértice 195, de coordenadas
N=7.564.326,73m  e E=533.675,73m;  daí,  segue com  o  azimute  de  185°16'7",  na
distância  de  92,67m,  até  o  vértice  196,  de  coordenadas  N=7.564.234,46m  e
E=533.667,22m; daí, segue com o azimute de 229°51'44", na distância de 64,92m,
até o vértice 197, de coordenadas N=7.564.192,60m e E=533.617,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  303°15'11",  na  distância  de  72,41m,  até  o  vértice  198,  de
coordenadas  N=7.564.232,31m  e  E=533.557,03m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°10'1",  na  distância  de  67,21m,  até  o  vértice  199,  de  coordenadas
N=7.564.279,14m e E=533.508,82m; daí,  segue com o azimute de 334°55'31",  na
distância  de  74,11m,  até  o  vértice  200,  de  coordenadas  N=7.564.346,27m  e
E=533.477,41m; daí, segue com o azimute de 342°46'47", na distância de 53,68m,
até o vértice 201, de coordenadas N=7.564.397,54m e E=533.461,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  339°40'29",  na  distância  de  31,91m,  até  o  vértice  202,  de
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coordenadas  N=7.564.427,46m  e  E=533.450,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
296°57'59",  na  distância  de  40,77m,  até  o  vértice  203,  de  coordenadas
N=7.564.445,95m e E=533.414,09m; daí,  segue com o azimute de 251°56'59",  na
distância  de  80,28m,  até  o  vértice  204,  de  coordenadas  N=7.564.421,07m  e
E=533.337,76m; daí, segue com o azimute de 222°26'12", na distância de 118,38m,
até o vértice 205, de coordenadas N=7.564.333,71m e E=533.257,88m; daí, segue
com  o  azimute  de  253°47'14",  na  distância  de  47,94m,  até  o  vértice  206,  de
coordenadas  N=7.564.320,32m  e  E=533.211,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°34'57",  na  distância  de  53,02m,  até  o  vértice  207,  de  coordenadas
N=7.564.313,48m  e E=533.159,28m;  daí,  segue com  o  azimute  de  184°3'33",  na
distância  de  162,39m,  até  o  vértice  208,  de  coordenadas  N=7.564.151,49m  e
E=533.147,78m; daí, segue com o azimute de 229°54'19", na distância de 81,09m,
até o vértice 209, de coordenadas N=7.564.099,27m e E=533.085,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  263°7'54",  na  distância  de  101,89m,  até  o  vértice  210,  de
coordenadas  N=7.564.087,08m  e  E=532.984,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
237°3'15",  na  distância  de  345,30m,  até  o  vértice  211,  de  coordenadas
N=7.563.899,29m e E=532.694,82m; daí,  segue com o azimute de 199°42'00",  na
distância  de  280,47m,  até  o  vértice  227,  de  coordenadas  N=7.563.634,05m  e
E=532.602,77m; daí, segue com o azimute de 82°22'5", na distância de 88,69m, até o
vértice 228, de coordenadas N=7.563.645,83m e E=532.690,67m; daí, segue com o
azimute de 74°44'42",  na distância de 59,81m, até o vértice 229, de coordenadas
N=7.563.661,56m  e E=532.748,38m;  daí,  segue com  o  azimute  de  56°49'22",  na
distância  de  80,63m,  até  o  vértice  230,  de  coordenadas  N=7.563.705,69m  e
E=532.815,86m; daí, segue com o azimute de 154°31'32", na distância de 215,11m,
até o vértice 231, de coordenadas N=7.563.511,49m e E=532.908,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  87°25'45",  na  distância  de  113,31m,  até  o  vértice  232,  de
coordenadas  N=7.563.516,57m  e  E=533.021,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°12'25",  na  distância  de  103,73m,  até  o  vértice  233,  de  coordenadas
N=7.563.449,61m e E=533.100,80m; daí,  segue com o azimute de 137°31'57",  na
distância  de  42,55m,  até  o  vértice  234,  de  coordenadas  N=7.563.418,22m  e
E=533.129,52m; daí, segue com o azimute de 140°12'8", na distância de 122,38m,
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até o vértice 235, de coordenadas N=7.563.324,19m e E=533.207,86m; daí, segue
com  o  azimute  de  130°33'10",  na  distância  de  48,13m,  até  o  vértice  236,  de
coordenadas  N=7.563.292,90m  e  E=533.244,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°19'16",  na  distância  de  93,63m,  até  o  vértice  237,  de  coordenadas
N=7.563.232,32m  e E=533.315,82m;  daí,  segue com  o  azimute  de  96°44'58",  na
distância  de  18,43m,  até  o  vértice  238,  de  coordenadas  N=7.563.230,15m  e
E=533.334,12m; daí, segue com o azimute de 98°13'38", na distância de 89,46m, até
o vértice 239, de coordenadas N=7.563.217,35m e E=533.422,66m; daí, segue com o
azimute de 104°32'36", na distância de 238,17m, até o vértice 240, de coordenadas
N=7.563.157,54m  e E=533.653,19m;  daí,  segue com  o  azimute  de  67°32'50",  na
distância  de  221,92m,  até  o  vértice  241,  de  coordenadas  N=7.563.242,30m  e
E=533.858,29m; daí, segue com o azimute de 45°21'11", na distância de 190,25m,
até o vértice 242, de coordenadas N=7.563.375,99m e E=533.993,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°49'21",  na  distância  de  91,66m,  até  o  vértice  243,  de
coordenadas  N=7.563.460,47m  e  E=534.029,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°35'12",  na  distância  de  60,97m,  até  o  vértice  244,  de  coordenadas
N=7.563.500,00m  e E=534.075,61m;  daí,  segue com  o  azimute  de  306°5'26",  na
distância  de  85,94m,  até  o  vértice  245,  de  coordenadas  N=7.563.550,62m  e
E=534.006,17m; daí, segue com o azimute de 323°9'22", na distância de 102,79m,
até o vértice 246, de coordenadas N=7.563.632,88m e E=533.944,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  50°8'23",  na  distância  de  80,27m,  até  o  vértice  247,  de
coordenadas  N=7.563.684,33m  e  E=534.006,14m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
78°47'0",  na  distância  de  82,04m,  até  o  vértice  248,  de  coordenadas
N=7.563.700,29m e E=534.086,62m; daí,  segue com o azimute de 347°13'13",  na
distância  de  189,21m,  até  o  vértice  249,  de  coordenadas  N=7.563.884,82m  e
E=534.044,76m; daí, segue com o azimute de 359°43'23", na distância de 215,38m,
até o vértice 250, de coordenadas N=7.564.100,19m e E=534.043,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  20°52'3",  na  distância  de  96,58m,  até  o  vértice  251,  de
coordenadas  N=7.564.190,44m  e  E=534.078,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
24°56'55",  na  distância  de  44,21m,  até  o  vértice  252,  de  coordenadas
N=7.564.230,52m  e  E=534.096,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  68°15'9",  na
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distância  de  301m,  até  o  vértice  253,  de  coordenadas  N=7.564.342,04m  e
E=534.376,34m; daí, segue com o azimute de 84°49'51", na distância de 237,63m,
até o vértice 254, de coordenadas N=7.564.363,45m e E=534.613,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  83°37'31",  na  distância  de  235,25m,  até  o  vértice  255,  de
coordenadas  N=7.564.389,57m  e  E=534.846,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°34'8",  na  distância  de  182,92m,  até  o  vértice  256,  de  coordenadas
N=7.564.375,00m  e E=535.029,15m;  daí,  segue com  o  azimute  de  121°3'50",  na
distância  de  176,94m,  até  o  vértice  257,  de  coordenadas  N=7.564.283,70m  e
E=535.180,71m; daí, segue com o azimute de 72°24'17", na distância de 335,16m,
até o vértice 258, de coordenadas N=7.564.385,02m e E=535.500,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°26'20",  na  distância  de  211,27m,  até  o  vértice  259,  de
coordenadas  N=7.564.387,09m  e  E=535.711,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
59°43'23",  na  distância  de  207,98m,  até  o  vértice  260,  de  coordenadas
N=7.564.491,94m  e  E=535.891,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  87°5'34",  na
distância  de  117,45m,  até  o  vértice  261,  de  coordenadas  N=7.564.497,90m  e
E=536.008,36m; daí, segue com o azimute de 107°33'4", na distância de 138,39m,
até o vértice 262, de coordenadas N=7.564.456,17m e E=536.140,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  126°1'2",  na  distância  de  188,28m,  até  o  vértice  263,  de
coordenadas  N=7.564.345,45m  e  E=536.292,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°16'31",  na  distância  de  189,72m,  até  o  vértice  264,  de  coordenadas
N=7.564.409,48m  e  E=536.471,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°58'1",  na
distância  de  186,60m,  até  o  vértice  265,  de  coordenadas  N=7.564.406,34m  e
E=536.657,77m; daí, segue com o azimute de 174°47'14", na distância de 181,82m,
até o vértice 266, de coordenadas N=7.564.225,27m e E=536.674,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  141°48'42",  na  distância  de  93,77m,  até  o  vértice  267,  de
coordenadas  N=7.564.151,57m  e  E=536.732,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
89°55'52",  na  distância  de  161,92m,  até  o  vértice  268,  de  coordenadas
N=7.564.151,76m  e E=536.894,18m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°30'53",  na
distância  de  140,07m,  até  o  vértice  269,  de  coordenadas  N=7.564.138,30m  e
E=537.033,61m; daí, segue com o azimute de 168°13'42", na distância de 292,82m,
até o vértice 270, de coordenadas N=7.563.851,64m e E=537.093,35m; daí, segue



1540
____________________________________________________________________________

com  o  azimute  de  265°56'37",  na  distância  de  148,14m,  até  o  vértice  271,  de
coordenadas  N=7.563.841,16m  e  E=536.945,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
186°23'48",  na  distância  de  192,73m,  até  o  vértice  272,  de  coordenadas
N=7.563.649,63m e E=536.924,10m; daí,  segue com o azimute de 132°23'56",  na
distância  de  209,13m,  até  o  vértice  273,  de  coordenadas  N=7.563.508,62m  e
E=537.078,54m; daí, segue com o azimute de 40°37'25", na distância de 65,55m, até
o vértice 274, de coordenadas N=7.563.558,36m e E=537.121,22m; daí, segue com o
azimute de 115°0'6",  na distância de 143,85m, até o vértice 275, de coordenadas
N=7.563.497,57m e E=537.251,59m; daí,  segue com o azimute de 134°44'58",  na
distância  de  54,45m,  até  o  vértice  276,  de  coordenadas  N=7.563.459,23m  e
E=537.290,26m; daí, segue com o azimute de 115°3'22", na distância de 47,84m, até
o vértice 277, de coordenadas N=7.563.438,97m e E=537.333,60m; daí, segue com o
azimute de 146°43'48", na distância de 140,51m, até o vértice 278, de coordenadas
N=7.563.321,50m e E=537.410,68m; daí, segue com o azimute de 84°41'60", na

distância  de  169,51m,  até  o  vértice  279,  de  coordenadas  N=7.563.337,15m  e
E=537.579,46m; daí, segue com o azimute de 34°44'26", na distância de 81,20m, até
o vértice 280, de coordenadas N=7.563.403,88m e E=537.625,74m; daí, segue com o
azimute de 91°58'1",  na distância de 111,95m, até o vértice 281, de coordenadas
N=7.563.400,04m  e E=537.737,62m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°37'54",  na
distância  de  322,87m,  até  o  vértice  282,  de  coordenadas  N=7.563.368,36m  e
E=538.058,93m; daí, segue com o azimute de 75°54'20", na distância de 80,75m, até
o vértice 283, de coordenadas N=7.563.388,02m e E=538.137,25m; daí, segue com o
azimute de 119°53'43", na distância de 124,79m, até o vértice 284, de coordenadas
N=7.563.325,82m e E=538.245,44m; daí,  segue com o azimute de 168°13'28",  na
distância  de  75m,  até  o  vértice  285,  de  coordenadas  N=7.563.252,40m  e
E=538.260,74m; daí, segue com o azimute de 208°33'50", na distância de 76,70m,
até o vértice 286, de coordenadas N=7.563.185,03m e E=538.224,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  162°50'23",  na  distância  de  82,67m,  até  o  vértice  287,  de
coordenadas  N=7.563.106,04m  e  E=538.248,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
188°42'9",  na  distância  de  27,84m,  até  o  vértice  288,  de  coordenadas
N=7.563.078,52m  e E=538.244,25m;  daí,  segue com  o  azimute  de  209°6'34",  na
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distância  de  96,20m,  até  o  vértice  289,  de  coordenadas  N=7.562.994,48m  e
E=538.197,45m; daí, segue com o azimute de 235°44'15", na distância de 57,95m,
até o vértice 290, de coordenadas N=7.562.961,85m e E=538.149,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°3'28",  na  distância  de  79,29m,  até  o  vértice  291,  de
coordenadas  N=7.562.945,44m  e  E=538.071,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°55'53",  na  distância  de  45,72m,  até  o  vértice  292,  de  coordenadas
N=7.562.931,26m  e E=538.028,51m;  daí,  segue com  o  azimute  de  222°0'49",  na
distância  de  47,94m,  até  o  vértice  293,  de  coordenadas  N=7.562.895,64m  e
E=537.996,43m; daí, segue com o azimute de 212°39'30", na distância de 83,12m,
até o vértice 294, de coordenadas N=7.562.825,67m e E=537.951,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  152°36'11",  na  distância  de  30,48m,  até  o  vértice  295,  de
coordenadas  N=7.562.798,60m  e  E=537.965,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
137°47'8",  na  distância  de  73,88m,  até  o  vértice  296,  de  coordenadas
N=7.562.743,89m e E=538.015,24m; daí,  segue com o azimute de 140°10'17",  na
distância  de  43,36m,  até  o  vértice  297,  de  coordenadas  N=7.562.710,59m  e
E=538.043,02m; daí, segue com o azimute de 110°41'2", na distância de 53,59m, até
o vértice 298, de coordenadas N=7.562.691,66m e E=538.093,15m; daí, segue com o
azimute de 87°13'14",  na distância de 42,10m, até o vértice 299, de coordenadas
N=7.562.693,70m e E=538.135,20m; daí,  segue com o azimute de 132°58'58",  na
distância  de  62,46m,  até  o  vértice  300,  de  coordenadas  N=7.562.651,12m  e
E=538.180,89m; daí, segue com o azimute de 170°4'31", na distância de 59,70m, até
o vértice 301, de coordenadas N=7.562.592,31m e E=538.191,18m; daí, segue com o
azimute de 170°38'10", na distância de 28,84m, até o vértice 302, de coordenadas
N=7.562.563,85m  e E=538.195,88m;  daí,  segue com  o  azimute  de  70°57'22",  na
distância  de  24,01m,  até  o  vértice  303,  de  coordenadas  N=7.562.571,68m  e
E=538.218,57m; daí, segue com o azimute de 83°8'59", na distância de 43,99m, até o
vértice 304, de coordenadas N=7.562.576,93m e E=538.262,24m; daí, segue com o
azimute de 88°29'35",  na distância de 27,97m, até o vértice 305, de coordenadas
N=7.562.577,67m e E=538.290,21m; daí,  segue com o azimute de 107°28'52",  na
distância  de  30,20m,  até  o  vértice  306,  de  coordenadas  N=7.562.568,60m  e
E=538.319,01m; daí, segue com o azimute de 196°54'17", na distância de 98,39m,
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até o vértice 307, de coordenadas N=7.562.474,46m e E=538.290,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  224°29'14",  na  distância  de  79,18m,  até  o  vértice  308,  de
coordenadas  N=7.562.417,97m  e  E=538.234,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
225°49'37",  na  distância  de  71,04m,  até  o  vértice  309,  de  coordenadas
N=7.562.368,47m e E=538.183,96m, daí,  segue com o azimute de 234°27'59",  na
distância  de  117,21m,  até  o  vértice  310,  de  coordenadas  N=7.562.300,34m  e
E=538.088,58m; daí, segue com o azimute de 279°11'35", na distância de 60,78m,
até o vértice 311, de coordenadas N=7.562.310,05m e E=538.028,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  228°13'23",  na  distância  de  237,35m,  até  o  vértice  312,  de
coordenadas  N=7.562.151,92m  e  E=537.851,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
298°0'24",  na  distância  de  73,77m,  até  o  vértice  313,  de  coordenadas
N=7.562.186,56m e E=537.786,44m; daí,  segue com o azimute de 219°21'13",  na
distância  de  70,79m,  até  o  vértice  314,  de  coordenadas  N=7.562.131,83m  e
E=537.741,56m; daí, segue com o azimute de 250°17'52", na distância de 82,15m,
até o vértice 315, de coordenadas N=7.562.104,13m e E=537.664,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  201°30'44",  na  distância  de  93,43m,  até  o  vértice  316,  de
coordenadas  N=7.562.017,21m  e  E=537.629,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°40'35",  na  distância  de  70,88m,  até  o  vértice  317,  de  coordenadas
N=7.561.953,87m  e E=537.598,13m;  daí,  segue com  o  azimute  de  187°14'8",  na
distância  de  175,30m,  até  o  vértice  318,  de  coordenadas  N=7.561.779,97m  e
E=537.576,05m; daí, segue com o azimute de 172°25'9", na distância de 54,79m, até
o vértice 319, de coordenadas N=7.561.725,65m e E=537.583,28m; daí, segue com o
azimute de 201°53'47", na distância de 57,49m, até o vértice 320, de coordenadas
N=7.561.672,31m e E=537.561,84m; daí,  segue com o azimute de 232°12'25",  na
distância  de  79,67m,  até  o  vértice  321,  de  coordenadas  N=7.561.623,49m  e
E=537.498,89m; daí, segue com o azimute de 199°8'25", na distância de 125,32m,
até o vértice 322, de coordenadas N=7.561.505,10m e E=537.457,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°19'36",  na  distância  de  51,39m,  até  o  vértice  323,  de
coordenadas  N=7.561.454,39m  e  E=537.449,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
108°47'43",  na  distância  de  99,54m,  até  o  vértice  324,  de  coordenadas
N=7.561.422,32m  e E=537.543,70m;  daí,  segue  com o  azimute  de  115°2'47",  na
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distância  de  65,98m,  até  o  vértice  325,  de  coordenadas  N=7.561.394,39m  e
E=537.603,48m; daí, segue com o azimute de 185°36'38", na distância de 94,31m,
até o vértice 326, de coordenadas N=7.561.300,53m e E=537.594,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  227°32'1",  na  distância  de  116,11m,  até  o  vértice  327,  de
coordenadas  N=7.561.222,14m  e  E=537.508,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°58'18",  na  distância  de  103,29m,  até  o  vértice  328,  de  coordenadas
N=7.561.162,85m e E=537.424,02m; daí,  segue com o azimute de 232°40'17",  na
distância  de  73,76m,  até  o  vértice  329,  de  coordenadas  N=7.561.118,13m  e
E=537.365,37m; daí, segue com o azimute de 261°2'9", na distância de 50,90m, até o
vértice 330, de coordenadas N=7.561.110,20m e E=537.315,09m; daí, segue com o
azimute de 217°7'37", na distância de 114,20m, até o vértice 331, de coordenadas
N=7.561.019,14m e E=537.246,16m; daí,  segue com o azimute de 241°31'24",  na
distância  de  56,60m,  até  o  vértice  332,  de  coordenadas  N=7.560.992,16m  e
E=537.196,41m; daí, segue com o azimute de 266°29'33", na distância de 33,33m,
até o vértice 333, de coordenadas N=7.560.990,12m e E=537.163,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°29'33",  na  distância  de  10,27m,  até  o  vértice  334,  de
coordenadas  N=7.560.989,49m  e  E=537.152,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
266°29'32",  na  distância  de  26,09m,  até  o  vértice  335,  de  coordenadas
N=7.560.987,89m e E=537.126,85m; daí,  segue com o azimute de 269°59'41",  na
distância  de  90,59m,  até  o  vértice  336,  de  coordenadas  N=7.560.987,88m  e
E=537.036,26m; daí, segue com o azimute de 210°58'17", na distância de 49,12m,
até o vértice 337, de coordenadas N=7.560.945,77m e E=537.010,98m; daí, segue
com  o  azimute  de  197°42'14",  na  distância  de  103,91m,  até  o  vértice  338,  de
coordenadas  N=7.560.846,78m  e  E=536.979,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
169°45'39",  na  distância  de  130,64m,  até  o  vértice  339,  de  coordenadas
N=7.560.718,21m  e E=537.002,61m;  daí,  segue com  o  azimute  de  225°0'31",  na
distância  de  59,67m,  até  o  vértice  340,  de  coordenadas  N=7.560.676,03m  e
E=536.960,41m; daí, segue com o azimute de 265°37'45", na distância de 54,96m,
até o vértice 341, de coordenadas N=7.560.671,84m e E=536.905,61m; daí, segue
com  o  azimute  de  311°55'14",  na  distância  de  82,06m,  até  o  vértice  342,  de
coordenadas  N=7.560.726,67m  e  E=536.844,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de



1544
____________________________________________________________________________

314°6'13",  na  distância  de  93,90m,  até  o  vértice  343,  de  coordenadas
N=7.560.792,02m e E=536.777,12m; daí,  segue com o azimute de 303°39'58",  na
distância  de  68,33m,  até  o  vértice  344,  de  coordenadas  N=7.560.829,90m  e
E=536.720,25m; daí, segue com o azimute de 253°15'49", na distância de 65,99m,
até o vértice 345, de coordenadas N=7.560.810,89m e E=536.657,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  303°43'48",  na  distância  de  83,61m,  até  o  vértice  346,  de
coordenadas  N=7.560.857,32m  e  E=536.587,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
247°8'20",  na  distância  de  39,10m,  até  o  vértice  347,  de  coordenadas
N=7.560.842,13m e E=536.551,49m; daí,  segue com o azimute de 210°32'26",  na
distância  de  58,95m,  até  o  vértice  348,  de  coordenadas  N=7.560.791,36m  e
E=536.521,54m; daí, segue com o azimute de 260°54'40", na distância de 78,12m,
até o vértice 349, de coordenadas N=7.560.779,02m e E=536.444,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  274°44'17",  na  distância  de  70,58m,  até  o  vértice  350,  de
coordenadas  N=7.560.784,85m  e  E=536.374,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
259°47'2",  na  distância  de  64,39m,  até  o  vértice  351,  de  coordenadas
N=7.560.773,43m e E=536.310,68m; daí,  segue com o azimute de 258°40'52",  na
distância  de  111,07m,  até  o  vértice  352,  de  coordenadas  N=7.560.751,63m  e
E=536.201,77m; daí, segue com o azimute de 234°30'24", na distância de 26,95m,
até o vértice 353, de coordenadas N=7.560.735,98m e E=536.179,83m; daí, segue
com o azimute de 205°10'39", na distância de 170,96m, até o vértice

354,  de  coordenadas  N=7.560.581,27m  e  E=536.107,10m;  daí,  segue  com  o
azimute de 131°31'6",  na distância de 73,16m, até o vértice 355, de coordenadas
N=7.560.532,77m  e E=536.161,88m;  daí,  segue  com o  azimute  de  95°33'11",  na
distância  de  65,61m,  até  o  vértice  356,  de  coordenadas  N=7.560.526,42m  e
E=536.227,18m; daí, segue com o azimute de 28°34'9", na distância de 52,87m, até o
vértice 357, de coordenadas N=7.560.572,85m e E=536.252,46m; daí, segue com o
azimute de 87°11'41", na distância de 104,10m, até o vértice 358, de coordenadas
N=7.560.577,95m  e E=536.356,43m;  daí,  segue com  o  azimute  de  87°48'36",  na
distância  de  37,26m,  até  o  vértice  359,  de  coordenadas  N=7.560.579,37m  e
E=536.393,67m; daí, segue com o azimute de 131°43'41", na distância de 67,68m,
até o vértice 360, de coordenadas N=7.560.534,32m e E=536.444,18m; daí, segue
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com  o  azimute  de  211°59'36",  na  distância  de  108,84m,  até  o  vértice  361,  de
coordenadas  N=7.560.442,01m  e  E=536.386,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
215°42'9",  na  distância  de  134,53m,  até  o  vértice  362,  de  coordenadas
N=7.560.332,76m e E=536.308,01m; daí,  segue com o azimute de 228°51'25",  na
distância  de  166,87m,  até  o  vértice  363,  de  coordenadas  N=7.560.222,97m  e
E=536.182,34m; daí, seguecom o azimute de 234°5'27", na distância de 111,81m, até
o vértice 364, de coordenadas N=7.560.157,39m e E=536.091,78m; daí, segue com o
azimute de 248°34'35", na distância de 127,62m, até o vértice 365, de coordenadas
N=7.560.110,78m e E=535.972,98m; daí,  segue com o azimute de 238°51'48",  na
distância  de  119,57m,  até  o  vértice  366,  de  coordenadas  N=7.560.048,95m  e
E=535.870,64m; daí, segue com o azimute de 219°59'41", na distância de 66,48m,
até o vértice 367, de coordenadas N=7.559.998,02m e E=535.827,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°54'7",  na  distância  de  71,82m,  até  o  vértice  368,  de
coordenadas  N=7.559.939,12m  e  E=535.786,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
214°8'56",  na  distância  de  42,60m,  até  o  vértice  369,  de  coordenadas
N=7.559.903,86m  e E=535.762,90m;  daí,  segue com  o  azimute  de  215°7'57",  na
distância  de  26,62m,  até  o  vértice  370,  de  coordenadas  N=7.559.882,09m  e
E=535.747,58m; daí, segue com o azimute de 234°16'53", na distância de 37,42m,
até o vértice 371, de coordenadas N=7.559.860,24m e E=535.717,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  207°49'23",  na  distância  de  107,01m,  até  o  vértice  372,  de
coordenadas  N=7.559.765,61m  e  E=535.667,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°19'59",  na  distância  de  46,17m,  até  o  vértice  373,  de  coordenadas
N=7.559.738,68m e E=535.629,74m; daí,  segue com o azimute de 201°52'35",  na
distância  de  27,29m,  até  o  vértice  374,  de  coordenadas  N=7.559.713,36m  e
E=535.619,57m; daí, segue com o azimute de 214°25'12", na distância de 50,91m,
até o vértice 375, de coordenadas N=7.559.671,36m e E=535.590,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  248°36'20",  na  distância  de  50,68m,  até  o  vértice  376,  de
coordenadas  N=7.559.652,87m  e  E=535.543,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°43'24",  na  distância  de  75,17m,  até  o  vértice  377,  de  coordenadas
N=7.559.602,30m e E=535.487,98m; daí,  segue com o azimute de 221°18'27",  na
distância  de  74,12m,  até  o  vértice  378,  de  coordenadas  N=7.559.546,63m  e
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E=535.439,05m; daí, segue com o azimute de 216°27'37", na distância de 104,83m,
até o vértice 379, de coordenadas N=7.559.462,31m e E=535.376,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°15'39",  na  distância  de  132,19m,  até  o  vértice  380,  de
coordenadas  N=7.559.342,76m  e  E=535.320,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
221°32'5",  na  distância  de  128,51m,  até  o  vértice  381,  de  coordenadas
N=7.559.246,56m e E=535.235,13m; daí,  segue com o azimute de 194°55'24",  na
distância  de  104,64m,  até  o  vértice  382,  de  coordenadas  N=7.559.145,45m  e
E=535.208,19m; daí, segue com o azimute de 202°16'28", na distância de 80,19m,
até o vértice 383, de coordenadas N=7.559.071,25m e E=535.177,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  216°9'22",  na  distância  de  54,20m,  até  o  vértice  384,  de
coordenadas  N=7.559.027,49m  e  E=535.145,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°10'45",  na  distância  de  84,36m,  até  o  vértice  385,  de  coordenadas
N=7.558.943,15m e E=535.144,08m; daí,  segue com o azimute de 193°28'37",  na
distância  de  86,69m,  até  o  vértice  386,  de  coordenadas  N=7.558.858,85m  e
E=535.123,87m; daí, segue com o azimute de 176°0'46", na distância de 96,33m, até
o vértice 387, de coordenadas N=7.558.762,76m e E=535.130,57m; daí, segue com o
azimute de 165°56'26", na distância de 41,67m, até o vértice 388, de coordenadas
N=7.558.722,33m e E=535.140,70m; daí,  segue com o azimute de 199°27'44",  na
distância  de  60,76m,  até  o  vértice  389,  de  coordenadas  N=7.558.665,04m  e
E=535.120,45m; daí, segue com o azimute de 209°1'33", na distância de 52,09m, até
o vértice 390, de coordenadas N=7.558.619,49m e E=535.095,18m; daí, segue com o
azimute de 184°40'60", na distância de 92,04m, até o vértice 391, de coordenadas
N=7.558.527,76m e E=535.087,66m; daí,  segue com o azimute de 197°46'53",  na
distância  de  96,66m,  até  o  vértice  392,  de  coordenadas  N=7.558.435,72m  e
E=535.058,14m; daí, segue com o azimute de 242°11'32", na distância de 53,55m,
até o vértice 393, de coordenadas N=7.558.410,74m e E=535.010,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  250°56'9",  na  distância  de  59,81m,  até  o  vértice  394,  de
coordenadas  N=7.558.391,20m  e  E=534.954,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
296°11'46",  na  distância  de  52,20m,  até  o  vértice  395,  de  coordenadas
N=7.558.414,25m e E=534.907,41m; daí,  segue com o azimute de 251°48'34",  na
distância  de  46,17m,  até  o  vértice  396,  de  coordenadas  N=7.558.399,84m  e
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E=534.863,55m; daí, segue com o azimute de 219°58'1", na distância de 47,09m, até
o vértice 397, de coordenadas N=7.558.363,75m e E=534.833,30m; daí, segue com o
azimute de 241°2'53",  na distância de 32,68m, até o vértice 398, de coordenadas
N=7.558.347,93m  e E=534.804,71m;  daí,  segue  com o  azimute  de  281°11'7",  na
distância  de  34,63m,  até  o  vértice  399,  de  coordenadas  N=7.558.354,65m  e
E=534.770,73m; daí, segue com o azimute de 244°14'28", na distância de 105,72m,
até o vértice 400, de coordenadas N=7.558.308,70m e E=534.675,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  286°29'30",  na  distância  de  18,82m,  até  o  vértice  401,  de
coordenadas  N=7.558.314,04m  e  E=534.657,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
196°51'43",  na  distância  de  184,11m,  até  o  vértice  402,  de  coordenadas
N=7.558.137,85m e E=534.604,07m; daí,  segue com o azimute de 230°45'58",  na
distância  de  129,86m,  até  o  vértice  403,  de  coordenadas  N=7.558.055,72m  e
E=534.503,48m; daí, segue com o azimute de 264°3'44", na distância de 65,34m, até
o vértice 404, de coordenadas N=7.558.048,96m e E=534.438,50m; daí, segue com o
azimute de 271°53'16", na distância de 92,99m, até o vértice 405, de coordenadas
N=7.558.052,02m  e E=534.345,56m;  daí,  segue com  o  azimute  de  263°39'7",  na
distância  de  67,67m,  até  o  vértice  406,  de  coordenadas  N=7.558.044,54m  e
E=534.278,30m; daí, segue com o azimute de 251°5'57", na distância de 75,04m, até
o vértice 407, de coordenadas N=7.558.020,23m e E=534.207,31m; daí, segue com o
azimute de 224°12'25", na distância de 115,17m, até o vértice 408, de coordenadas
N=7.557.937,67m e E=534.127,00m; daí,  segue com o azimute de 337°19'16",  na
distância  de  39,54m,  até  o  vértice  409,  de  coordenadas  N=7.557.974,15m  e
E=534.111,76m; daí, segue com o azimute de 352°43'13", na distância de 226,62m,
até o vértice 410, de coordenadas N=7.558.198,95m e E=534.083,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  337°42'35",  na  distância  de  211,62m,  até  o  vértice  411,  de
coordenadas  N=7.558.394,76m  e  E=534.002,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
319°8'6",  na  distância  de  311,90m,  até  o  vértice  412,  de  coordenadas
N=7.558.630,63m  e  E=533.798,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  306°7'5",  na
distância  de  77,78m,  até  o  vértice  413,  de  coordenadas  N=7.558.676,48m  e
E=533.735,87m; daí, segue com o azimute de 254°34'42", na distância de 20,24m,
até o vértice 414, de coordenadas N=7.558.671,10m e E=533.716,36m; daí, segue
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com  o  azimute  de  290°58'31",  na  distância  de  37,31m,  até  o  vértice  415,  de
coordenadas  N=7.558.684,46m  e  E=533.681,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°32'42",  na  distância  de  14,77m,  até  o  vértice  416,  de  coordenadas
N=7.558.683,82m e E=533.666,77m; daí,  segue com o azimute de 239°27'58",  na
distância  de  17,15m,  até  o  vértice  417,  de  coordenadas  N=7.558.675,11m  e
E=533.651,99m; daí, segue com o azimute de 269°56'50", na distância de 36,21m,
até o vértice 418, de coordenadas N=7.558.675,08m e E=533.615,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  297°26'53",  na  distância  de  37,86m,  até  o  vértice  419,  de
coordenadas  N=7.558.692,53m  e  E=533.582,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
293°30'48",  na  distância  de  28,44m,  até  o  vértice  420,  de  coordenadas
N=7.558.703,87m  e E=533.556,11m;  daí,  segue  com o  azimute  de  315°6'54",  na
distância  de  25,68m,  até  o  vértice  421,  de  coordenadas  N=7.558.722,06m  e
E=533.537,99m; daí, segue com o azimute de 316°1'18", na distância de 23,27m, até
o vértice 422, de coordenadas N=7.558.738,81m e E=533.521,83m; daí, segue com o
azimute de 267°19'48" , na distância de 29,54m, até o vértice 423, de coordenadas
N=7.558.737,44m e E=533.492,32m; daí,  segue com o azimute de 317°19'29",  na
distância  de  137,42m,  até  o  vértice  424,  de  coordenadas  N=7.558.838,47m  e
E=533.399,17m; daí, segue com o azimute de 270°27'26", na distância de 169,92m,
até o vértice 425, de coordenadas N=7.558.839,83m e E=533.229,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°46'58",  na  distância  de  249,06m,  até  o  vértice  426,  de
coordenadas N=7.558.825,85m e E=532.980,59m, situado nos limites do Município
de Aiuruoca e nos limites do Município de Baependi; daí, segue confrontando com o
Município de Baependi, com o azimute de 266°48'50", na distância de 293,69m, até o
vértice 427, de coordenadas N=7.558.809,53m e E=532.687,36m; daí, segue com o
azimute de 230°42'27", na distância de 326,23m, até o vértice 428, de coordenadas
N=7.558.602,93m e E=532.434,88m; daí, segue com o azimute de 148°14'2",

na distância de 1429,31m, até o vértice 429, de coordenadas N=7.557.387,73m e
E=533.187,34m; daí, segue com o azimute de 100°32'34", na distância de 44,32m,
até o vértice 430, de coordenadas N=7.557.379,62m e E=533.230,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°6'10",  na  distância  de  65,45m,  até  o  vértice  431,  de
coordenadas  N=7.557.386,34m  e  E=533.296,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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117°15'22",  na  distância  de  78,94m,  até  o  vértice  432,  de  coordenadas
N=7.557.350,19m  e E=533.366,20m;  daí,  segue com  o  azimute  de  94°36'16",  na
distância  de  152,46m,  até  o  vértice  433,  de  coordenadas  N=7.557.337,95m  e
E=533.518,17m; daí, segue com o azimute de 133°24'14", na distância de 264,64m,
até o vértice 434, de coordenadas N=7.557.156,11m e E=533.710,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°1'30",  na  distância  de  41,55m,  até  o  vértice  435,  de
coordenadas  N=7.557.149,63m  e  E=533.669,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
235°12'54",  na  distância  de  86,96m,  até  o  vértice  436,  de  coordenadas
N=7.557.100,01m e E=533.597,98m; daí,  segue com o azimute de 220°54'55",  na
distância  de  104,68m,  até  o  vértice  437,  de  coordenadas  N=7.557.020,91m  e
E=533.529,41m; daí, segue com o azimute de 221°27'49", na distância de 42,17m,
até o vértice 438, de coordenadas N=7.556.989,31m e E=533.501,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  188°25'8",  na  distância  de  45,75m,  até  o  vértice  439,  de
coordenadas  N=7.556.944,05m  e  E=533.494,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°21'50",  na  distância  de  66,02m,  até  o  vértice  440,  de  coordenadas
N=7.556.884,89m e E=533.465,48m; daí,  segue com o azimute de 231°19'41",  na
distância  de  37,98m,  até  o  vértice  441,  de  coordenadas  N=7.556.861,16m  e
E=533.435,82m; daí, segue com o azimute de 236°23'11", na distância de 64,38m,
até o vértice 442, de coordenadas N=7.556.825,52m e E=533.382,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  159°33'48",  na  distância  de  29,08m,  até  o  vértice  443,  de
coordenadas  N=7.556.798,27m  e  E=533.392,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
200°33'39",  na  distância  de  93,68m,  até  o  vértice  444,  de  coordenadas
N=7.556.710,55m e E=533.359,46m; daí,  segue com o azimute de 174°45'27",  na
distância  de  117,98m,  até  o  vértice  445,  de  coordenadas  N=7.556.593,06m  e
E=533.370,24m; daí, segue com o azimute de 174°17'41", na distância de 82,54m,
até o vértice 446, de coordenadas N=7.556.510,94m e E=533.378,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  150°29'38",  na  distância  de  113,73m,  até  o  vértice  447,  de
coordenadas  N=7.556.411,96m  e  E=533.434,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
271°39'16",  na  distância  de  63,05m,  até  o  vértice  448,  de  coordenadas
N=7.556.413,78m e E=533.371,43m; daí,  segue com o azimute de 241°44'36",  na
distância  de  85,70m,  até  o  vértice  449,  de  coordenadas  N=7.556.373,21m  e
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E=533.295,94m; daí, segue com o azimute de 230°48'10", na distância de 70,40m,
até o vértice 450, de coordenadas N=7.556.328,71m e E=533.241,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  227°3'55",  na  distância  de  53,50m,  até  o  vértice  451,  de
coordenadas  N=7.556.292,27m  e  E=533.202,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
214°39'37",  na  distância  de  64,77m,  até  o  vértice  452,  de  coordenadas
N=7.556.239,00m e E=533.165,38m; daí,  segue com o azimute de 229°36'10",  na
distância  de  121,31m,  até  o  vértice  453,  de  coordenadas  N=7.556.160,38m  e
E=533.073,00m; daí, segue com o azimute de 230°34'34", na distância de 58,59m,
até o vértice 454, de coordenadas N=7.556.123,17m e E=533.027,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  231°37'50",  na  distância  de  40,19m,  até  o  vértice  455,  de
coordenadas  N=7.556.098,22m  e  E=532.996,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
221°34'30",  na  distância  de  45,34m,  até  o  vértice  456,  de  coordenadas
N=7.556.064,30m  e E=532.966,14m;  daí,  segue com  o  azimute  de  203°7'36",  na
distância  de  29,82m,  até  o  vértice  457,  de  coordenadas  N=7.556.036,88m  e
E=532.954,42m; daí, segue com o azimute de 200°30'34", na distância de 61,88m,
até o vértice 458, de coordenadas N=7.555.978,92m e E=532.932,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  193°6'13",  na  distância  de  66,11m,  até  o  vértice  459,  de
coordenadas  N=7.555.914,53m  e  E=532.917,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
175°59'58",  na  distância  de  44,50m,  até  o  vértice  460,  de  coordenadas
N=7.555.870,14m e E=532.920,86m; daí,  segue com o azimute de 175°11'19",  na
distância  de  42m,  até  o  vértice  461,  de  coordenadas  N=7.555.828,29m  e
E=532.924,38m; daí, segue com o azimute de 158°56'50", na distância de 48,55m,
até o vértice 462, de coordenadas N=7.555.782,98m e E=532.941,82m; daí, segue
com  o  azimute  de  134°2'39",  na  distância  de  51,70m,  até  o  vértice  463,  de
coordenadas  N=7.555.747,04m  e  E=532.978,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
111°38'55",  na  distância  de  78,73m,  até  o  vértice  464,  de  coordenadas
N=7.555.718,00m  e E=533.052,16m;  daí,  segue com  o  azimute  de  109°6'32",  na
distância  de  60,21m,  até  o  vértice  465,  de  coordenadas  N=7.555.698,29m  e
E=533.109,05m; daí, segue com o azimute de 129°10'3", na distância de 56,58m, até
o vértice 466, de coordenadas N=7.555.662,55m e E=533.152,92m; daí, segue com o
azimute de 114°42'29", na distância de 59,32m, até o vértice 467, de coordenadas
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N=7.555.637,76m e E=533.206,81m; daí,  segue com o azimute de 145°51'11",  na
distância  de  65,76m,  até  o  vértice  468,  de  coordenadas  N=7.555.583,33m  e
E=533.243,73m; daí, segue com o azimute de 177°43'3", na distância de 61,49m, até
o vértice 469, de coordenadas N=7.555.521,89m e E=533.246,18m; daí, segue com o
azimute de 172°53'44", na distância de 65,61m, até o vértice 470, de coordenadas
N=7.555.456,79m e E=533.254,29m; daí,  segue com o azimute de 167°47'52",  na
distância  de  54,61m,  até  o  vértice  471,  de  coordenadas  N=7.555.403,41m  e
E=533.265,83m; daí, segue com o azimute de 164°43'11", na distância de 148,26m,
até o vértice 472, de coordenadas N=7.555.260,40m e E=533.304,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  115°33'9",  na  distância  de  133,70m,  até  o  vértice  473,  de
coordenadas  N=7.555.202,73m  e  E=533.425,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°1'5",  na  distância  de  119,62m,  até  o  vértice  474,  de  coordenadas
N=7.555.190,19m e E=533.544,49m; daí,  segue com o azimute de 184°30'19",  na
distância  de  800,30m,  até  o  vértice  475,  de  coordenadas  N=7.554.392,36m  e
E=533.481,62m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Baependi  e  nos  limites  do
Município de Aiuruoca; daí, segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o
azimute de 146°51'43", na distância de 328,15m, até o vértice 476, de coordenadas
N=7.554.117,58m e E=533.661,01m; daí,  segue com o azimute de 109°47'12",  na
distância  de  192,10m,  até  o  vértice  477,  de  coordenadas  N=7.554.052,55m  e
E=533.841,77m; daí, segue com o azimute de 72°29'8", na distância de 350,32m, até
o vértice 478, de coordenadas N=7.554.157,98m e E=534.175,86m; daí, segue com o
azimute de 83°56'47", na distância de 166,61m, até o vértice 479, de coordenadas
N=7.554.175,55m  e E=534.341,53m;  daí,  segue com  o  azimute  de  77°37'31",  na
distância  de  263,36m,  até  o  vértice  480,  de  coordenadas  N=7.554.231,99m  e
E=534.598,78m; daí, segue com o azimute de 88°24'14", na distância de 114m, até o
vértice 481, de coordenadas N=7.554.235,16m e E=534.712,73m; daí, segue com o
azimute de 121°18'27", na distância de 183,57m, até o vértice 482, de coordenadas
N=7.554.139,77m e E=534.869,57m; daí,  segue com o azimute de 140°40'21",  na
distância  de  117,74m,  até  o  vértice  483,  de  coordenadas  N=7.554.048,70m  e
E=534.944,19m; daí, segue com o azimute de 117°28'26", na distância de 99,28m,
até o vértice 484, de coordenadas N=7.554.002,90m e E=535.032,27m; daí, segue
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com  o  azimute  de  92°21'59",  na  distância  de  172,88m,  até  o  vértice  485,  de
coordenadas  N=7.553.995,76m  e  E=535.205,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
83°51'1",  na  distância  de  99,19m,  até  o  vértice  486,  de  coordenadas
N=7.554.006,38m  e E=535.303,63m;  daí,  segue com  o  azimute  de  35°22'26",  na
distância  de  134,04m,  até  o  vértice  487,  de  coordenadas  N=7.554.115,68m  e
E=535.381,23m; daí, segue com o azimute de 42°38'12", na distância de 119,67m,
até o vértice 488, de coordenadas N=7.554.203,72m e E=535.462,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  34°11'26",  na  distância  de  106,62m,  até  o  vértice  489,  de
coordenadas  N=7.554.291,91m  e  E=535.522,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
340°19'23",  na  distância  de  104,71m,  até  o  vértice  490,  de  coordenadas
N=7.554.390,51m e E=535.486,95m; daí,  segue com o azimute de 313°43'26",  na
distância  de  216,09m,  até  o  vértice  491,  de  coordenadas  N=7.554.539,86m  e
E=535.330,78m; daí, segue com o azimute de 352°41'26", na distância de 142,75m,
até o vértice 492, de coordenadas N=7.554.681,45m e E=535.312,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  42°18'7",  na  distância  de  159,94m,  até  o  vértice  493,  de
coordenadas  N=7.554.799,74m  e  E=535.420,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
92°54'34",  na  distância  de  144,37m,  até  o  vértice  494,  de  coordenadas
N=7.554.792,41m  e E=535.564,44m;  daí,  segue  com o  azimute  de  112°3'10",  na
distância  de  114,81m,  até  o  vértice  495,  de  coordenadas  N=7.554.749,31m  e
E=535.670,86m; daí, segue com o azimute de 61°39'15", na distância de 83,28m, até
o vértice 496, de coordenadas N=7.554.788,85m e E=535.744,15m; daí, segue com o
azimute de 28°13'52", na distância de 104,88m, até o vértice 497, de coordenadas
N=7.554.881,25m  e  E=535.793,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  6°13'40",  na
distância  de  35,98m,  até  o  vértice  498,  de  coordenadas  N=7.554.917,01m  e
E=535.797,67m; daí, segue com o azimute de 22°1'19", na distância de 32,09m, até o
vértice 499, de coordenadas N=7.554.946,76m e E=535.809,70m; daí, segue com o
azimute de 350°16'41", na distância de 71,01m, até o vértice 500, de coordenadas
N=7.555.016,75m  e  E=535.797,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  7°5'53",  na
distância  de  88,02m,  até  o  vértice  501,  de  coordenadas  N=7.555.104,09m  e
E=535.808,58m; daí, segue com o azimute de 52°43'6", na distância de 161,45m, até
o vértice 502, de coordenadas N=7.555.201,89m e E=535.937,04m; daí, segue com o
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azimute  de  29°9'22",  na  distância  de  46,78m, até  o  vértice  503,  de  coordenadas
N=7.555.242,74m e E=535.959,83m; daí, segue com o azimute de 92°55'48", na 

distância  de  47,61m,  até  o  vértice  504,  de  coordenadas  N=7.555.240,30m  e
E=536.007,37m; daí, segue com o azimute de 118°43'40", na distância de 88,34m,
até o vértice 505, de coordenadas N=7.555.197,84m e E=536.084,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°57'2",  na  distância  de  113,17m,  até  o  vértice  506,  de
coordenadas  N=7.555.240,33m  e  E=536.189,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°14'32",  na  distância  de  160,86m,  até  o  vértice  507,  de  coordenadas
N=7.555.400,23m  e E=536.207,22m;  daí,  segue com  o  azimute  de  43°55'37",  na
distância  de  90,17m,  até  o  vértice  508,  de  coordenadas  N=7.555.465,17m  e
E=536.269,78m; daí, segue com o azimute de 17°49'37", na distância de 81,45m, até
o vértice 509, de coordenadas N=7.555.542,71m e E=536.294,71m; daí, segue com o
azimute de 16°24'40", na distância de 132,84m, até o vértice 510, de coordenadas
N=7.555.670,14m e E=536.332,24m; daí,  segue com o azimute de 298°36'58",  na
distância  de  31,33m,  até  o  vértice  511,  de  coordenadas  N=7.555.685,14m  e
E=536.304,74m; daí, segue com o azimute de 276°17'41", na distância de 159,13m,
até o vértice 512, de coordenadas N=7.555.702,59m e E=536.146,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  289°1'48",  na  distância  de  125,77m,  até  o  vértice  513,  de
coordenadas  N=7.555.743,60m  e  E=536.027,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
304°35'19",  na  distância  de  105m,  até  o  vértice  514,  de  coordenadas
N=7.555.803,21m e E=535.941,23m; daí,  segue com o azimute de 348°38'29",  na
distância  de  69,09m,  até  o  vértice  515,  de  coordenadas  N=7.555.870,94m  e
E=535.927,62m; daí, segue com o azimute de 21°22'50", na distância de 80,63m, até
o vértice 516, de coordenadas N=7.555.946,02m e E=535.957,01m; daí, segue com o
azimute de 42°21'12",  na distância de 57,18m, até o vértice 517, de coordenadas
N=7.555.988,28m  e E=535.995,53m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°19'42",  na
distância  de  229,71m,  até  o  vértice  518,  de  coordenadas  N=7.555.966,94m  e
E=536.224,25m; daí, segue com o azimute de 67°55'43", na distância de 120,99m,
até o vértice 519, de coordenadas N=7.556.012,41m e E=536.336,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  53°23'3",  na  distância  de  162,79m,  até  o  vértice  520,  de
coordenadas  N=7.556.109,50m  e  E=536.467,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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79°23'57",  na  distância  de  86,44m,  até  o  vértice  521,  de  coordenadas
N=7.556.125,41m e E=536.552,01m; daí,  segue com o azimute de 317°44'22",  na
distância  de  190,76m,  até  o  vértice  522,  de  coordenadas  N=7.556.266,59m  e
E=536.423,72m; daí, segue com o azimute de 49°30'53", na distância de 156,15m,
até o vértice 523, de coordenadas N=7.556.367,97m e E=536.542,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  50°21'18",  na  distância  de  90,28m,  até  o  vértice  524,  de
coordenadas  N=7.556.425,57m  e  E=536.612,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
325°33'49",  na  distância  de  74,92m,  até  o  vértice  525,  de  coordenadas
N=7.556.487,36m  e E=536.569,63m;  daí,  segue  com o  azimute  de  31°48'11",  na
distância  de  146,96m,  até  o  vértice  526,  de  coordenadas  N=7.556.612,26m  e
E=536.647,08m; daí, segue com o azimute de 46°16'59", na distância de 113,70m,
até o vértice 527, de coordenadas N=7.556.690,84m e E=536.729,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  68°59'18",  na  distância  de  115,48m,  até  o  vértice  528,  de
coordenadas  N=7.556.732,24m  e  E=536.837,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°32'43",  na  distância  de  224,04m,  até  o  vértice  529,  de  coordenadas
N=7.556.549,74m  e E=536.967,02m;  daí,  segue com  o  azimute  de  131°3'17",  na
distância  de  129,28m,  até  o  vértice  530,  de  coordenadas  N=7.556.464,84m  e
E=537.064,50m; daí, segue com o azimute de 110°47'35", na distância de 155m, até
o vértice 531, de coordenadas N=7.556.409,81m e E=537.209,41m; daí, segue com o
azimute de 112°58'32", na distância de 89,54m, até o vértice 532, de coordenadas
N=7.556.374,86m e E=537.291,85m; daí,  segue com o azimute de 173°28'30",  na
distância  de  88,04m,  até  o  vértice  533,  de  coordenadas  N=7.556.287,39m  e
E=537.301,85m; daí, segue com o azimute de 120°47'19", na distância de 150,24m,
até o vértice 534, de coordenadas N=7.556.210,49m e E=537.430,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  20°54'19",  na  distância  de  92,16m,  até  o  vértice  535,  de
coordenadas  N=7.556.296,58m  e  E=537.463,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
342°43'43",  na  distância  de  46,03m,  até  o  vértice  536,  de  coordenadas
N=7.556.340,54m  e E=537.450,13m;  daí,  segue como o  azimute  de  48°8'54",  na
distância  de  105,54m,  até  o  vértice  537,  de  coordenadas  N=7.556.410,96m  e
E=537.528,75m; daí, segue com o azimute de 121°57'50", na distância de 105,68m,
até o vértice 538, de coordenadas N=7.556.355,01m e E=537.618,40m; daí, segue
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com  o  azimute  de  122°15'24",  na  distância  de  80,64m,  até  o  vértice  539,  de
coordenadas  N=7.556.311,97m  e  E=537.686,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
145°8'38",  na  distância  de  56,41m,  até  o  vértice  540,  de  coordenadas
N=7.556.265,68m  e E=537.718,84m;  daí,  segue com  o  azimute  de  181°58'7",  na
distância  de  116,55m,  até  o  vértice  541,  de  coordenadas  N=7.556.149,21m  e
E=537.714,83m; daí, segue com o azimute de 180°19'44", na distância de 0,97m, até
o vértice 542, de coordenadas N=7.556.148,23m e E=537.714,83m; daí, segue com o
azimute de 196°54'13", na distância de 130,04m, até o vértice 543, de coordenadas
N=7.556.023,81m e E=537.677,02m; daí,  segue com o azimute de 200°11'31",  na
distância  de  73,22m,  até  o  vértice  544,  de  coordenadas  N=7.555.955,09m  e
E=537.651,74m; daí, segue com o azimute de 185°36'17", na distância de 180,88m,
até o vértice 545, de coordenadas N=7.555.775,07m e E=537.634,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°39'17",  na  distância  de  102,99m,  até  o  vértice  546,  de
coordenadas  N=7.555.708,40m  e  E=537.555,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
272°56'21",  na  distância  de  102,23m,  até  o  vértice  547,  de  coordenadas
N=7.555.713,64m  e E=537.453,49m;  daí,  segue com  o  azimute  de  212°5'36",  na
distância  de  75,17m,  até  o  vértice  548,  de  coordenadas  N=7.555.649,96m  e
E=537.413,55m; daí, segue com o azimute de 203°56'46", na distância de 105,95m,
até o vértice 549, de coordenadas N=7.555.553,13m e E=537.370,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  135°41'14",  na  distância  de  61,39m,  até  o  vértice  550,  de
coordenadas  N=7.555.509,21m  e  E=537.413,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
165°19'42",  na  distância  de  32,58m,  até  o  vértice  551,  de  coordenadas
N=7.555.477,69m  e E=537.421,69m;  daí,  segue com  o  azimute  de  102°2'34",  na
distância  de  150,46m,  até  o  vértice  552,  de  coordenadas  N=7.555.446,30m  e
E=537.568,83m; daí, segue com o azimute de 85°5'30", na distância de 338,58m, até
o vértice 553, de coordenadas N=7.555.475,27m e E=537.906,17m; daí, segue com o
azimute de 161°35'60", na distância de 125,85m, até o vértice 554, de coordenadas
N=7.555.355,86m  e  E=537.945,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  99°15'8",  na
distância  de  73,50m,  até  o  vértice  555,  de  coordenadas  N=7.555.344,04m  e
E=538.018,43m; daí, segue com o azimute de 91°36'14", na distância de 112,57m,
até o vértice 556, de coordenadas N=7.555.340,89m e E=538.130,96m; daí, segue
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com  o  azimute  de  214°12'12",  na  distância  de  94,47m,  até  o  vértice  557,  de
coordenadas  N=7.555.262,76m  e  E=538.077,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
190°41'20",  na  distância  de  168,44m,  até  o  vértice  558,  de  coordenadas
N=7.555.097,25m e E=538.046,61m; daí,  segue com o azimute de 184°11'21",  na
distância  de  128,50m,  até  o  vértice  559,  de  coordenadas  N=7.554.969,09m  e
E=538.037,22m; daí, segue com o azimute de 227°18'20", na distância de 110,55m,
até o vértice 560, de coordenadas N=7.554.894,13m e E=537.955,97m; daí, segue
com  o  azimute  de  219°10'38",  na  distância  de  108,73m,  até  o  vértice  561,  de
coordenadas  N=7.554.809,84m  e  E=537.887,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
237°24'58",  na  distância  de  133,51m,  até  o  vértice  562,  de  coordenadas
N=7.554.737,94m  e  E=537.774,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  241°8'2",  na
distância  de  74,65m,  até  o  vértice  563,  de  coordenadas  N=7.554.701,90m  e
E=537.709,41m; daí, segue com o azimute de 162°16'45", na distância de 105,94m,
até o vértice 564, de coordenadas N=7.554.600,98m e E=537.741,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°41'33",  na  distância  de  52,73m,  até  o  vértice  565,  de
coordenadas  N=7.554.567,58m  e  E=537.700,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°40'7",  na  distância  de  161,27m,  até  o  vértice  566,  de  coordenadas
N=7.554.406,38m e E=537.696,17m; daí,  segue com o azimute de 111°18'12",  na
distância  de  185,76m,  até  o  vértice  567,  de  coordenadas  N=7.554.338,90m  e
E=537.869,23m; daí, segue com o azimute de 139°58'34", na distância de 197,29m,
até o vértice 568, de coordenadas N=7.554.187,82m e E=537.996,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  150°55'51",  na  distância  de  181,09m,  até  o  vértice  569,  de
coordenadas  N=7.554.029,54m  e  E=538.084,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
138°7'47",  na  distância  de  159,55m,  até  o  vértice  570,  de  coordenadas
N=7.553.910,73m e E=538.190,58m; daí,  segue com o azimute de 109°49'26",  na
distância  de  70,39m,  até  o  vértice  571,  de  coordenadas  N=7.553.886,86m  e
E=538.256,80m; daí, segue com o azimute de 96°28'30", na distância de 107,43m,
até o vértice 572, de coordenadas N=7.553.874,75m e E=538.363,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  113°58'55",  na  distância  de  68,43m,  até  o  vértice  573,  de
coordenadas  N=7.553.846,93m  e  E=538.426,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
176°20'3",  na  distância  de  210,63m,  até  o  vértice  574,  de  coordenadas
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N=7.553.636,73m e E=538.439,54m; daí,  segue com o azimute de 140°38'23",  na
distância  de  74,05m,  até  o  vértice  575,  de  coordenadas  N=7.553.579,48m  e
E=538.486,50m; daí, segue com o azimute de 109°32'43", na distância de 102,90m,
até o vértice 576, de coordenadas N=7.553.545,05m e E=538.583,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  131°9'42",  na  distância  de  65,58m,  até  o  vértice  577,  de
coordenadas  N=7.553.501,89m  e  E=538.632,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
170°58'23",  na  distância  de  151,04m,  até  o  vértice  578,  de  coordenadas
N=7.553.352,72m e E=538.656,54m; daí,  segue com o azimute de 179°58'49",  na
distância  de  73,50m,  até  o  vértice  579,  de  coordenadas  N=7.553.279,22m  e
E=538.656,56m; daí, segue com o azimute de 191°19'6", na distância de 69,16m, até
o vértice 580, de coordenadas N=7.553.211,40m e E=538.642,99m; daí, segue com o
azimute de 220°51'37", na distância de 107,34m, até o vértice 581, de coordenadas
N=7.553.130,22m e E=538.572,76m; daí,  segue com o azimute de 132°26'30",  na
distância  de  59,69m,  até  o  vértice  582,  de  coordenadas  N=7.553.089,94m  e
E=538.616,81m; daí, segue com o azimute de 159°53'32", na distância de 86,35m,
até o vértice 583, de coordenadas N=7.553.008,86m e E=538.646,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°59'16",  na  distância  de  47,44m,  até  o  vértice  584,  de
coordenadas  N=7.552.978,99m  e  E=538.609,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°22'39",  na  distância  de  109,73m,  até  o  vértice  585,  de  coordenadas
N=7.552.977,80m e E=538.499,91m; daí,  segue com o azimute de 275°29'13",  na
distância  de  148,14m,  até  o  vértice  586,  de  coordenadas  N=7.552.991,97m  e
E=538.352,44m; daí, segue com o azimute de 260°28'13", na distância de 98,04m,
até o vértice 587, de coordenadas N=7.552.975,74m e E=538.255,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  334°29'56",  na  distância  de  122,78m,  até  o  vértice  588,  de
coordenadas  N=7.553.086,56m  e  E=538.202,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
257°53'33",  na  distância  de  228,22m,  até  o  vértice  589,  de  coordenadas
N=7.553.038,69m  e E=537.979,75m;  daí,  segue com  o  azimute  de  226°38'3",  na
distância  de  213,15m,  até  o  vértice  590,  de  coordenadas  N=7.552.892,33m  e
E=537.824,79m; daí, segue com o azimute de 263°35'20", na distância de 289,61m,
até o vértice 591, de coordenadas N=7.552.859,99m e E=537.536,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°6'8",  na  distância  de  120,11m,  até  o  vértice  592,  de
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coordenadas  N=7.552.803,79m  e  E=537.430,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°55'20",  na  distância  de  64,43m,  até  o  vértice  593,  de  coordenadas
N=7.552.753,77m e E=537.471,46m; daí,  segue com o azimute de 236°23'4"  ,  na
distância  de  45,02m,  até  o  vértice  594,  de  coordenadas  N=7.552.728,85m  e
E=537.433,96m; daí, segue com o azimute de 302°28'23", na distância de 40,77m,
até o vértice 595, de coordenadas N=7.552.750,74m e E=537.399,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°59'43",  na  distância  de  168,87m,  até  o  vértice  596,  de
coordenadas  N=7.552.644,45m  e  E=537.268,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
230°51'26",  na  distância  de  145,34m,  até  o  vértice  597,  de  coordenadas
N=7.552.552,71m  e E=537.155,63m;  daí,  segue com  o  azimute  de  254°24'1",  na
distância  de  113,03m,  até  o  vértice  598,  de  coordenadas  N=7.552.522,31m  e
E=537.046,76m; daí, segue com o azimute de 184°4'11", na distância de 145,99m,
até o vértice 599, de coordenadas N=7.552.376,69m e E=537.036,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  283°1'52",  na  distância  de  160,89m,  até  o  vértice  600,  de
coordenadas  N=7.552.412,97m  e  E=536.879,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°0'33",  na  distância  de  203,92m,  até  o  vértice  601,  de  coordenadas
N=7.552.384,62m e E=536.677,71m; daí,  segue com o azimute de 305°29'21",  na
distância  de  61,44m,  até  o  vértice  602,  de  coordenadas  N=7.552.420,29m  e
E=536.627,68m; daí, segue com o azimute de 359°50'46", na distância de 113,08m,
até o vértice 603, de coordenadas N=7.552.533,37m e E=536.627,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  344°19'18",  na  distância  de  32,31m,  até  o  vértice  604,  de
coordenadas  N=7.552.564,48m  e  E=536.618,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°46'19",  na  distância  de  50,70m,  até  o  vértice  605,  de  coordenadas
N=7.552.614,82m e E=536.624,63m; daí,  segue com o azimute de 340°23'40",  na
distância  de  93,24m,  até  o  vértice  606,  de  coordenadas  N=7.552.702,66m  e
E=536.593,34m; daí, segue com o azimute de 338°40'6", na distância de 60,66m, até
o vértice 607, de coordenadas N=7.552.759,16m e E=536.571,28m; daí, segue com o
azimute de 270°45'7",  na distância de 94,76m, até o vértice 608, de coordenadas
N=7.552.760,40m e E=536.476,53m; daí,  segue com o azimute de 169°41'17",  na
distância  de  114,87m,  até  o  vértice  609,  de  coordenadas  N=7.552.647,39m  e
E=536.497,09m; daí, segue com o azimute de 160°31'30", na distância de 77,08m,
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até o vértice 610, de coordenadas N=7.552.574,72m e E=536.522,79m, situado nos
limites do Município de Aiuruoca e nos limites do Município de Alagoa; daí,  segue
confrontando com o Município de Alagoa, com o azimute de 181°59'7", na distância
de 125,80m, até o vértice 611, de coordenadas N=7.552.448,99m e E=536.518,43m;
daí, segue com o azimute de 222°33'52", na distância de 94,93m, até o vértice 612,
de coordenadas N=7.552.379,07m e E=536.454,22m; daí, segue com o azimute de
278°20'27",  na  distância  de  75,90m,  até  o  vértice  613,  de  coordenadas
N=7.552.390,08m e E=536.379,12m; daí,  segue com o azimute de 292°48'40",  na
distância  de  113,11m,  até  o  vértice  614,  de  coordenadas  N=7.552.433,94m  e
E=536.274,85m; daí, segue com o azimute de 310°50'41", na distância de 44,61m,
até o vértice 615, de coordenadas N=7.552.463,11m e E=536.241,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  285°8'16",  na  distância  de  98,68m,  até  o  vértice  616,  de
coordenadas  N=7.552.488,88m  e  E=536.145,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
278°15'47",  na  distância  de  97,18m,  até  o  vértice  617,  de  coordenadas
N=7.552.502,85m e E=536.049,67m; daí,  segue com o azimute de 250°53'34",  na
distância  de  65,56m,  até  o  vértice  618,  de  coordenadas  N=7.552.481,39m  e
E=535.987,72m; daí, segue com o azimute de 262°10'7", na distância de 54,64m, até
o vértice 619, de coordenadas N=7.552.473,94m e E=535.933,58m; daí, segue com o
azimute de 210°39'20", na distância de 134,47m, até o vértice 620, de coordenadas
N=7.552.358,26m e E=535.865,02m; daí,  segue com o azimute de 160°56'51",  na
distância  de  121,46m,  até  o  vértice  621,  de  coordenadas  N=7.552.243,46m  e
E=535.904,67m; daí, segue com o azimute de 96°6'8", na distância de 80,53m, até o
vértice 622, de coordenadas N=7.552.234,90m e E=535.984,74m; daí, segue com o
azimute de 96°27'5”,  na distância de 138,09m, até o vértice 623, de coordenadas
N=7.552.219,38m e E=536.121,95m; daí,  segue com o azimute de 110°44'10”,  na
distância  de  32,80m,  até  o  vértice  624,  de  coordenadas  N=7.552.207,77m  e
E=536.152,63m; daí, segue com o azimute de 180°56'9”, na distância de 94,41m, até
o vértice 625, de coordenadas N=7.552.113,38m e E=536.151,09m; daí, segue com o
azimute de 189°5'36”,  na distância de 86,46m, até o vértice 626, de coordenadas
N=7.552.028,00m  e  E=536.137,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  173°30'6”,  na
distância  de  197,37m,  até  o  vértice  627,  de  coordenadas  N=7.551.831,90m  e
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E=536.159,76m; daí, segue com o azimute de 195°16'4”, na distância de 42,36m, até
o vértice 628, de coordenadas N=7.551.791,03m e E=536.148,60m;daí, segue com o
azimute de 234°13'48”, na distância de 436,61m, até o vértice 629, de coordenadas
N=7.551.791,40m e E=536.148,12m; daí,  segue com o azimute de 123°16'12”,  na
distância  de  311,26m,  até  o  vértice  630,  de  coordenadas  N=7.551.524,63m  e
E=535.789,09m; daí, segue com o azimute de 161°16'11”, na distância de 293,93m,
até o vértice 647, de coordenadas N=7.551.350,03m e E=536.054,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°14'49”,  na  distância  de  208,90m,  até  o  vértice  632,  de
coordenadas  N=7.552.015,62m  e  E=536.549,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
31°32'29”,  na  distância  de  196,65m,  até  o  vértice  633,  de  coordenadas
N=7.552.183,22m  e  E=536.652,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  75°14'48”,  na
distância  de  191,97m,  até  o  vértice  634,  de  coordenadas  N=7.552.232,11m  e
E=536.838,17m; daí, segue com o azimute de 122°40'16”, na distância de 212,99m,
até o vértice 635, de coordenadas N=7.552.117,13m e E=537.017,46m; daí, segue
com  o  azimute  de  164°32'19”,  na  distância  de  300,97m,  até  o  vértice  636,  de
coordenadas  N=7.551.827,05m  e  E=537.097,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
225°44'23”,  na  distância  de  440,37m,  até  o  vértice  637,  de  coordenadas
N=7.551.519,70m e E=536.782,31m; daí,  segue com o azimute de 219°15'29”,  na
distância  de  108,40m,  até  o  vértice  638,  de  coordenadas  N=7.551.435,77m  e
E=536.713,72m; daí, segue com o azimute de 160°32'57”, na distância de 89,72m,
até o vértice 639, de coordenadas N=7.551.351,17m e E=536.743,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  129°1'26”,  na  distância  de  186,53m,  até  o  vértice  640,  de
coordenadas  N=7.551.233,72m  e  E=536.888,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°51'11”,  na  distância  de  134,53m,  até  o  vértice  641,  de  coordenadas
N=7.551.156,28m e E=536.778,51m; daí,  segue com o azimute de 255°12'10”,  na
distância  de  186,01m,  até  o  vértice  642,  de  coordenadas  N=7.551.108,77m  e
E=536.598,66m; daí, segue com o azimute de 229°34'57”, na distância de 111,69m,
até o vértice 643, de coordenadas N=7.551.036,35m e E=536.513,63m; daí, segue
com  o  azimute  de  188°40'42”,  na  distância  de  149,21m,  até  o  vértice  644,  de
coordenadas  N=7.550.888,86m  e  E=536.491,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°27'54”,  na  distância  de  85,30m,  até  o  vértice  645,  de  coordenadas
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N=7.550.858,93m e E=536.411,23m; daí,  segue com o azimute de 296°33'22”,  na
distância  de  251,48m,  até  o  vértice  646,  de  coordenadas  N=7.550.971,36m  e
E=536.186,29m; daí, segue com o azimute de 340°26'15”, na distância de 119,33m,
até o vértice 647, de coordenadas N=7.551.083,80m e E=536.146,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  259°24'3”,  na  distância  de  81,44m,  até  o  vértice  648,  de
coordenadas  N=7.551.068,82m  e  E=536.066,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
198°25'59”,  na  distância  de  134,31m,  até  o  vértice  649,  de  coordenadas
N=7.550.941,41m e E=536.023,81m; daí,  segue com o azimute de 278°18'18”,  na
distância  de  103,55m,  até  o  vértice  650,  de  coordenadas  N=7.550.956,36m  e
E=535.921,35m; daí, segue com o azimute de 343°29'5”, na distância de 96,47m, até
o vértice 651, de coordenadas N=7.551.048,85m e E=535.893,92m; daí, segue com o
azimute de 292°15'29”, na distância de 73,47m, até o vértice 652, de coordenadas
N=7.551.076,68m e E=535.825,93m; daí,  segue com o azimute de 352°39'11”,  na
distância  de  122,02m,  até  o  vértice  653,  de  coordenadas  N=7.551.197,70m  e
E=535.810,33m; daí, segue com o azimute de 307°48'11”, na distância de 44,56m,
até o vértice 654, de coordenadas N=7.551.225,01m e E=535.775,12m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°28'2”,  na  distância  de  112,76m,  até  o  vértice  655,  de
coordenadas  N=7.551.206,34m  e  E=535.663,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°22'4”,  na  distância  de  216,66m,  até  o  vértice  656,  de  coordenadas
N=7.551.038,84m e E=535.526,49m; daí,  segue com o azimute de 241°23'35”,  na
distância  de  125,24m,  até  o  vértice  657,  de  coordenadas  N=7.550.978,88m  e
E=535.416,54m; daí, segue com o azimute de 170°49'59”, na distância de 78,51m,
até o vértice 658, de coordenadas N=7.550.901,36m e E=535.429,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  203°54'5”,  na  distância  de  215,90m,  até  o  vértice  659,  de
coordenadas  N=7.550.703,98m  e  E=535.341,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°58'29”,  na  distância  de  126,15m,  até  o  vértice  660,  de  coordenadas
N=7.550.579,05m e E=535.324,07m; daí,  segue com o azimute de 262°56'34”,  na
distância  de  244,23m,  até  o  vértice  661,  de  coordenadas  N=7.550.549,04m  e
E=535.081,69m; daí, segue com o azimute de 266°35'23”, na distância de 252,90m,
até o vértice 662, de coordenadas N=7.550.534,00m e E=534.829,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  198°22'58”,  na  distância  de  71,10m,  até  o  vértice  663,  de
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coordenadas  N=7.550.466,53m  e  E=534.806,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
194°1'59”,  na  distância  de  102,97m,  até  o  vértice  664,  de  coordenadas
N=7.550.366,63m e E=534.781,84m; daí,  segue com o azimute de 232°41'25”,  na
distância  de  66,10m,  até  o  vértice  665,  de  coordenadas  N=7.550.326,57m  e
E=534.729,27m; daí, segue com o azimute de 337°49'42”, na distância de 205,18m,
até o vértice 666, de coordenadas N=7.550.516,57m e E=534.651,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°5'24”,  na  distância  de  147,82m,  até  o  vértice  667,  de
coordenadas  N=7.550.506,49m  e  E=534.504,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°0'46”,  na  distância  de  139,93m,  até  o  vértice  668,  de  coordenadas
N=7.550.366,59m e E=534.501,89m; daí,  segue com o azimute de 274°45'57”,  na
distância  de  60,21m,  até  o  vértice  669,  de  coordenadas  N=7.550.371,59m  e
E=534.441,89m; daí, segue com o azimute de 352°8'43”, na distância de 292,62m,
até o vértice 670, de coordenadas N=7.550.661,46m e E=534.401,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  29°23'11”,  na  distância  de  249,57m,  até  o  vértice  671,  de
coordenadas  N=7.550.878,92m  e  E=534.524,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
56°46'12”,  na  distância  de  173,33m,  até  o  vértice  672,  de  coordenadas
N=7.550.973,90m  e  E=534.669,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°41'2”,  na
distância  de  189,14m,  até  o  vértice  673,  de  coordenadas  N=7.551.023,86m  e
E=534.851,77m; daí, segue com o azimute de 27°4'32”, na distância de 126,28m, até
o vértice 674, de coordenadas N=7.551.136,31m e E=534.909,25m; daí, segue com o
azimute de 311°54'31”, na distância de 97,35m, até o vértice 675, de coordenadas
N=7.551.201,33m e E=534.836,80m; daí,  segue com o azimute de 222°22'39”,  na
distância  de  77,91m,  até  o  vértice  676,  de  coordenadas  N=7.551.143,78m  e
E=534.784,29m; daí, segue com o azimute de 287°34'26”, na distância de 157,27m,
até o vértice 677, de coordenadas N=7.551.191,26m e E=534.634,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  327°30'48”,  na  distância  de  97,77m,  até  o  vértice  678,  de
coordenadas  N=7.551.273,73m  e  E=534.581,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°59'44”,  na  distância  de  132,91m,  até  o  vértice  679,  de  coordenadas
N=7.551.228,27m  e E=534.456,95m;  daí,  segue  com o  azimute  de  213°11'8”,  na
distância  de  122,81m,  até  o  vértice  680,  de  coordenadas  N=7.551.125,49m  e
E=534.389,73m; daí, segue com o azimute de 203°57'10”, na distância de 170,80m,
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até o vértice 681, de coordenadas N=7.550.969,40m e E=534.320,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  276°54'2”,  na  distância  de  185,32m,  até  o  vértice  682,  de
coordenadas  N=7.550.991,66m  e  E=534.136,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°33'31”,  na  distância  de  63,29m,  até  o  vértice  683,  de  coordenadas
N=7.550.991,17m  e  E=534.073,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  280°47'4”,  na
distância  de  79,16m,  até  o  vértice  684,  de  coordenadas  N=7.551.005,98m  e
E=533.995,37m; daí, segue com o azimute de 224°30'57”, na distância de 68,87m,
até o vértice 685, de coordenadas N=7.550.956,87m e E=533.947,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  197°14'9”,  na  distância  de  188,39m,  até  o  vértice  686,  de
coordenadas  N=7.550.776,95m  e  E=533.891,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
204°18'16”,  na  distância  de  104,38m,  até  o  vértice  687,  de  coordenadas
N=7.550.681,82m e E=533.848,30m; daí,  segue com o azimute de 217°45'52”,  na
distância  de  113,69m,  até  o  vértice  688,  de  coordenadas  N=7.550.591,95m  e
E=533.778,68m; daí, segue com o azimute de 258°58'23”, na distância de 58,32m,
até o vértice 689, de coordenadas N=7.550.580,80m e E=533.721,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  280°49'32”,  na  distância  de  76,84m,  até  o  vértice  690,  de
coordenadas  N=7.550.595,23m  e  E=533.645,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
307°57'3”,  na  distância  de  83,55m,  até  o  vértice  691,  de  coordenadas
N=7.550.646,61m  e  E=533.580,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  13°28'31”,  na
distância  de  85,52m,  até  o  vértice  692,  de  coordenadas  N=7.550.729,77m  e
E=533.600,01m; daí, segue com o azimute de 340°7'54”, na distância de 115,56m,
até o vértice 693, de coordenadas N=7.550.838,46m e E=533.560,73m; daí, segue
com  o  azimute  de  282°35'60”,  na  distância  de  89,69m,  até  o  vértice  694,  de
coordenadas  N=7.550.858,02m  e  E=533.473,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
254°0'39”,  na  distância  de  34,36m,  até  o  vértice  695,  de  coordenadas
N=7.550.848,56m e E=533.440,18m; daí,  segue com o azimute de 351°19'43”,  na
distância  de  130,56m,  até  o  vértice  696,  de  coordenadas  N=7.550.977,62m  e
E=533.420,49m; daí, segue com o azimute de 293°45'29”, na distância de 68,23m,
até o vértice 697, de coordenadas N=7.551.005,11m e E=533.358,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°50'60”,  na  distância  de  145,82m,  até  o  vértice  698,  de
coordenadas  N=7.550.950,14m  e  E=533.222,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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210°48'5”,  na  distância  de  207,34m,  até  o  vértice  699,  de  coordenadas
N=7.550.772,04m e E=533.116,81m; daí,  segue com o azimute de 257°14'12”,  na
distância  de  169,77m,  até  o  vértice  700,  de  coordenadas  N=7.550.734,53m  e
E=532.951,24m; daí, segue com o azimute de 358°33'38”, na distância de 125,01m,
até o vértice 701, de coordenadas N=7.550.859,51m e E=532.948,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  301°47'7”,  na  distância  de  77,17m,  até  o  vértice  702,  de
coordenadas  N=7.550.900,16m  e  E=532.882,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°27'43”,  na  distância  de  163,46m,  até  o  vértice  703,  de  coordenadas
N=7.551.018,80m  e  E=532.994,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°16'59”,  na
distância  de  131,90m,  até  o  vértice  704,  de  coordenadas  N=7.551.050,08m  e
E=533.123,07m; daí, segue com o azimute de 30°56'17”, na distância de 109,30m,
até o vértice 705, de coordenadas N=7.551.143,83m e E=533.179,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  358°52'23”,  na  distância  de  156,22m,  até  o  vértice  706,  de
coordenadas  N=7.551.300,01m  e  E=533.176,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
272°13'42”,  na  distância  de  159,53m,  até  o  vértice  707,  de  coordenadas
N=7.551.306,22m e E=533.016,78m; daí,  segue com o azimute de 287°48'56”,  na
distância  de  81,94m,  até  o  vértice  708,  de  coordenadas  N=7.551.331,29m  e
E=532.938,78m; daí, segue com o azimute de 252°26'40”, na distância de 62,34m,
até o vértice 709, de coordenadas N=7.551.312,48m e E=532.879,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  194°56'12”,  na  distância  de  193,96m,  até  o  vértice  710,  de
coordenadas  N=7.551.125,08m  e  E=532.829,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
285°1'34”,  na  distância  de  132,53m,  até  o  vértice  711,  de  coordenadas
N=7.551.159,44m e E=532.701,35m; daí,  segue com o azimute de 265°13'28”,  na
distância  de  150,48m,  até  o  vértice  712,  de  coordenadas  N=7.551.146,91m  e
E=532.551,39m; daí, segue com o azimute de 267°10'41”, na distância de 62,57m,
até o vértice 713, de coordenadas N=7.551.143,83m e E=532.488,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  3°57'38”,  na  distância  de  181,61m,  até  o  vértice  714,  de
coordenadas  N=7.551.325,00m  e  E=532.501,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°47'25”,  na  distância  de  128,43m,  até  o  vértice  715,  de  coordenadas
N=7.551.453,09m e E=532.492,01m; daí,  segue com o azimute de 292°37'26”,  na
distância  de  81,26m,  até  o  vértice  716,  de  coordenadas  N=7.551.484,35m  e
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E=532.417,00m; daí, segue com o azimute de 268°1'4”, na distância de 90,60m, até o
vértice 717, de coordenadas N=7.551.481,22m e E=532.326,46m; daí, segue com o
azimute de 323°36'51”, na distância de 73,67m, até o vértice 718, de coordenadas
N=7.551.540,53m e E=532.282,75m; daí,  segue com o azimute de 345°57'55”,  na
distância  de  115,98m,  até  o  vértice  719,  de  coordenadas  N=7.551.653,04m  e
E=532.254,63m; daí, segue com o azimute de 268°17'37”, na distância de 104,96m,
até o vértice 720, de coordenadas N=7.551.649,92m e E=532.149,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  173°51'8”,  na  distância  de  121,21m,  até  o  vértice  721,  de
coordenadas  N=7.551.529,40m  e  E=532.162,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
192°23'38”,  na  distância  de  121,73m,  até  o  vértice  722,  de  coordenadas
N=7.551.410,51m e E=532.136,57m; daí,  segue com o azimute de 222°25'54”,  na
distância  de  117,01m,  até  o  vértice  723,  de  coordenadas  N=7.551.324,15m  e
E=532.057,62m; daí, segue com o azimute de 184°41'9”, na distância de 136,03m,
até o vértice 724, de coordenadas N=7.551.188,57m e E=532.046,51m; daí, segue
com  o  azimute  de  147°57'21”,  na  distância  de  89,30m,  até  o  vértice  725,  de
coordenadas  N=7.551.112,88m  e  E=532.093,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
194°3'22”,  na  distância  de  156,25m,  até  o  vértice  726,  de  coordenadas
N=7.550.961,31m e E=532.055,94m; daí,  segue com o azimute de 220°52'11”,  na
distância  de  325,55m,  até  o  vértice  727,  de  coordenadas  N=7.550.715,13m  e
E=531.842,92m; daí, segue com o azimute de 272°18'41”, na distância de 236,92m,
até o vértice 728, de coordenadas N=7.550.724,68m e E=531.606,19m; daí, segue
com  o  azimute  de  236°43'6”,  na  distância  de  181,19m,  até  o  vértice  729,  de
coordenadas  N=7.550.625,26m  e  E=531.454,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
278°58'14”,  na  distância  de  273,21m,  até  o  vértice  730,  de  coordenadas
N=7.550.667,86m e E=531.184,86m; daí,  segue com o azimute de 214°49'34”,  na
distância  de  265,27m,  até  o  vértice  731,  de  coordenadas  N=7.550.450,10m  e
E=531.033,36m; daí, segue com o azimute de 174°26'51”, na distância de 147,54m,
até o vértice 732, de coordenadas N=7.550.303,25m e E=531.047,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  96°39'5”,  na  distância  de  314,24m,  até  o  vértice  733,  de
coordenadas  N=7.550.266,86m  e  E=531.359,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
91°48'56”,  na  distância  de  160,26m,  até  o  vértice  734,  de  coordenadas
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N=7.550.261,78m e E=531.519,93m; daí,  segue com o azimute de 121°46'42”,  na
distância  de  87,70m,  até  o  vértice  735,  de  coordenadas  N=7.550.215,59m  e
E=531.594,49m; daí, segue com o azimute de 168°4'51”, na distância de 109,80m,
até o vértice 736, de coordenadas N=7.550.108,16m e E=531.617,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  165°26'17”,  na  distância  de  210,12m,  até  o  vértice  737,  de
coordenadas  N=7.549.904,79m  e  E=531.670,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
218°16'52”,  na  distância  de  92,74m,  até  o  vértice  738,  de  coordenadas
N=7.549.831,99m e E=531.612,54m; daí,  segue com o azimute de 243°46'28”,  na
distância  de  132,15m,  até  o  vértice  739,  de  coordenadas  N=7.549.773,59m  e
E=531.494,00m; daí, segue com o azimute de 172°14'6”, na distância de 115,16m,
até o vértice 740, de coordenadas N=7.549.659,49m e E=531.509,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  254°14'45”,  na  distância  de  233,15m,  até  o  vértice  741,  de
coordenadas  N=7.549.596,18m  e  E=531.285,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
233°25'45”,  na  distância  de  180,87m,  até  o  vértice  742,  de  coordenadas
N=7.549.488,42m e E=531.139,90m; daí,  segue com o azimute de 136°14'59”,  na
distância  de  163,48m,  até  o  vértice  743,  de  coordenadas  N=7.549.370,33m  e
E=531.252,95m; daí, segue com o azimute de 71°6'40”, na distância de 266,02m, até
o vértice 744, de coordenadas N=7.549.456,44m e E=531.504,65m; daí, segue com o
azimute de 80°55'46”, na distância de 147,48m, até o vértice 745, de coordenadas
N=7.549.479,70m  e  E=531.650,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  93°55'2”,  na
distância  de  164,26m,  até  o  vértice  746,  de  coordenadas  N=7.549.468,47m  e
E=531.814,16m; daí, segue com o azimute de 168°22'16”, na distância de 225,84m,
até o vértice 747, de coordenadas N=7.549.247,27m e E=531.859,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  103°13'50”,  na  distância  de  98,57m,  até  o  vértice  748,  de
coordenadas  N=7.549.224,70m  e  E=531.955,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
72°54'50”,  na  distância  de  80,49m,  até  o  vértice  749,  de  coordenadas
N=7.549.248,35m e E=532.032,58m; daí,  segue com o azimute de 357°55'29”,  na
distância  de  108,66m,  até  o  vértice  750,  de  coordenadas  N=7.549.356,94m  e
E=532.028,64m; daí, segue com o azimute de 43°18'28”, na distância de 73,22m, até
o vértice 751, de coordenadas N=7.549.410,22m e E=532.078,86m; daí, segue com o
azimute de 95°9'30”,  na distância de 176,12m, até o vértice 752, de coordenadas
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N=7.549.394,39m e E=532.254,27m; daí,  segue com o azimute de 149°35'24”,  na
distância  de  156,19m,  até  o  vértice  753,  de  coordenadas  N=7.549.259,69m  e
E=532.333,33m; daí, segue com o azimute de 144°4'53”, na distância de 192,76m,
até o vértice 754, de coordenadas N=7.549.103,58m e E=532.446,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  111°32'58”,  na  distância  de  229,94m,  até  o  vértice  755,  de
coordenadas  N=7.549.019,12m  e  E=532.660,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
182°24'12”,  na  distância  de  397,03m,  até  o  vértice  756,  de  coordenadas
N=7.548.622,44m e E=532.643,63m; daí,  segue com o azimute de 210°55'49”,  na
distância  de  529,55m,  até  o  vértice  757,  de  coordenadas  N=7.548.168,19m  e
E=532.371,45m; daí, segue com o azimute de 236°46'31”, na distância de 461,92m,
até o vértice 758, de coordenadas N=7.547.915,09m e E=531.985,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°20'23”,  na  distância  de  378,99m,  até  o  vértice  759,  de
coordenadas  N=7.548.281,74m  e  E=531.889,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
248°12'6”,  na  distância  de  185,38m,  até  o  vértice  760,  de  coordenadas
N=7.548.212,90m e E=531.716,99m; daí,  segue com o azimute de 258°15'32”,  na
distância  de  199,46m,  até  o  vértice  761,  de  coordenadas  N=7.548.172,32m  e
E=531.521,71m; daí, segue com o azimute de 312°55'52”, na distância de 251,51m,
até o vértice 762, de coordenadas N=7.548.343,62m e E=531.337,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  301°55'31”,  na  distância  de  177,69m,  até  o  vértice  763,  de
coordenadas  N=7.548.437,59m  e  E=531.186,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°32'14”,  na  distância  de  172,85m,  até  o  vértice  764,  de  coordenadas
N=7.548.466,23m  e  E=531.016,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  350°7'50”,  na
distância  de  80,23m,  até  o  vértice  765,  de  coordenadas  N=7.548.545,26m  e
E=531.002,54m; daí, segue com o azimute de 14°40'20”, na distância de 67,52m, até
o vértice 766, de coordenadas N=7.548.610,58m e E=531.019,64m; daí, segue com o
azimute de 332°33'1”,  na distância de 33,80m, até o vértice 767, de coordenadas
N=7.548.640,58m  e  E=531.004,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  224°0'3”,  na
distância  de  67,75m,  até  o  vértice  768,  de  coordenadas  N=7.548.591,84m  e
E=530.957,00m; daí, segue com o azimute de 187°58'10”, na distância de 119,02m,
até o vértice 769, de coordenadas N=7.548.473,97m e E=530.940,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  246°27'56”,  na  distância  de  28,66m,  até  o  vértice  770,  de
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coordenadas  N=7.548.462,53m  e  E=530.914,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
276°21'49”,  na  distância  de  143,48m,  até  o  vértice  771,  de  coordenadas
N=7.548.478,43m e E=530.771,62m; daí,  segue com o azimute de 285°37'23”,  na
distância  de  146,15m,  até  o  vértice  772,  de  coordenadas  N=7.548.517,79m  e
E=530.630,88m; daí, segue com o azimute de 169°22'7”, na distância de 110,73m,
até o vértice 773, de coordenadas N=7.548.408,96m e E=530.651,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  187°51'44”,  na  distância  de  68,37m,  até  o  vértice  774,  de
coordenadas  N=7.548.341,24m  e  E=530.641,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
168°49'20”,  na  distância  de  140,29m,  até  o  vértice  775,  de  coordenadas
N=7.548.203,61m  e  E=530.669,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  265°43'8”,  na
distância  de  215,03m,  até  o  vértice  776,  de  coordenadas  N=7.548.187,56m  e
E=530.454,71m; daí, segue com o azimute de 254°39'14”, na distância de 111,87m,
até o vértice 777, de coordenadas N=7.548.157,95m e E=530.346,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°3'38”,  na  distância  de  125,25m,  até  o  vértice  778,  de
coordenadas  N=7.548.149,35m  e  E=530.221,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
191°9'7”, na distância de 194m, até o vértice 779, de coordenadas N=7.547.959,02m
e E=530.184,36m; daí, segue com o azimute de 124°38'5”, na distância de 402,70m,
até o vértice 780, de coordenadas N=7.547.730,14m e E=530.515,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  169°52'32”,  na  distância  de  320,23m,  até  o  vértice  781,  de
coordenadas  N=7.547.414,90m  e  E=530.571,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
261°4'58”,  na  distância  de  290,61m,  até  o  vértice  782,  de  coordenadas
N=7.547.369,85m e E=530.284,90m; daí,  segue com o azimute de 341°34'58”,  na
distância  de  142,42m,  até  o  vértice  783,  de  coordenadas  N=7.547.504,98m  e
E=530.239,90m; daí, segue com o azimute de 269°59'6”, na distância de 253,30m,
até o vértice 784, de coordenadas N=7.547.504,91m e E=529.986,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°17'58”,  na  distância  de  83,66m,  até  o  vértice  785,  de
coordenadas  N=7.547.443,04m  e  E=529.930,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
256°54'57”,  na  distância  de  276,32m,  até  o  vértice  786,  de  coordenadas
N=7.547.380,48m  e  E=529.661,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  300°1'41”,  na
distância  de  332,68m,  até  o  vértice  787,  de  coordenadas  N=7.547.546,96m  e
E=529.373,12m; daí, segue com o azimute de 29°17'43”, na distância de 358,78m,
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até o vértice 788, de coordenadas N=7.547.859,86m e E=529.548,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  356°33'51”,  na  distância  de  634,66m,  até  o  vértice  789,  de
coordenadas  N=7.548.493,38m  e  E=529.510,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°39'59”,  na  distância  de  83,39m,  até  o  vértice  790,  de  coordenadas
N=7.548.464,40m e E=529.432,45m; daí,  segue com o azimute de 224°31'26”,  na
distância  de  103,59m,  até  o  vértice  791,  de  coordenadas  N=7.548.390,55m  e
E=529.359,81m; daí, segue com o azimute de 254°12'10”, na distância de 73,24m,
até o vértice 792, de coordenadas N=7.548.370,61m e E=529.289,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  270°18'56”,  na  distância  de  84,33m,  até  o  vértice  793,  de
coordenadas  N=7.548.371,07m  e  E=529.205,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
291°50'58”,  na  distância  de  102,57m,  até  o  vértice  794,  de  coordenadas
N=7.548.409,25m  e  E=529.109,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  286°39'8”,  na
distância  de  123,18m,  até  o  vértice  795,  de  coordenadas  N=7.548.444,54m  e
E=528.991,80m; daí, segue com o azimute de 315°0'57”, na distância de 83,19m, até
o vértice 796, de coordenadas N=7.548.503,38m e E=528.932,99m; daí, segue com o
azimute de 5°10'11”,  na distância de 205,37m, até o vértice 797, de coordenadas
N=7.548.707,92m  e  E=528.951,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°51'46”,  na
distância  de  205,15m,  até  o  vértice  798,  de  coordenadas  N=7.548.882,15m  e
E=529.059,79m; daí, segue com o azimute de 45°7'49”, na distância de 129,27m, até
o vértice 799, de coordenadas N=7.548.973,35m e E=529.151,40m; daí, segue com o
azimute de 54°26'29”, na distância de 160,26m, até o vértice 800, de coordenadas
N=7.549.066,55m  e  E=529.281,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  82°18'45”,  na
distância  de  108,42m,  até  o  vértice  801,  de  coordenadas  N=7.549.081,05m  e
E=529.389,22m; daí, segue com o azimute de 60°30'24”, na distância de 183,16m,
até o vértice 802, de coordenadas N=7.549.171,23m e E=529.548,65m; daí, segue
com  o  azimute  de  68°41'57”,  na  distância  de  127,80m,  até  o  vértice  803,  de
coordenadas  N=7.549.217,65m  e  E=529.667,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
65°34'59”,  na  distância  de  171,87m,  até  o  vértice  804,  de  coordenadas
N=7.549.288,70m  e  E=529.824,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  44°55'14”,  na
distância  de  221,17m,  até  o  vértice  805,  de  coordenadas  N=7.549.445,31m  e
E=529.980,40m; daí, segue com o azimute de 4°22'1”, na distância de 121,33m, até o
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vértice 806, de coordenadas N=7.549.566,28m e E=529.989,63m; daí, segue com o
azimute de 45°48'55”,  na distância de 81,61m, até o vértice 807, de coordenadas
N=7.549.623,16m  e  E=530.048,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  18°54'38”,  na
distância  de  74,40m,  até  o  vértice  808,  de  coordenadas  N=7.549.693,55m  e
E=530.072,27m; daí, segue com o azimute de 33°34'8”, na distância de 115,81m, até
o vértice 809, de coordenadas N=7.549.790,04m e E=530.136,31m; daí, segue com o
azimute de 53°27'32”, na distância de 156,13m, até o vértice 810, de coordenadas
N=7.549.883,00m  e  E=530.261,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  20°55'2”,  na
distância  de  47,48m,  até  o  vértice  811,  de  coordenadas  N=7.549.927,35m  e
E=530.278,70m; daí, segue com o azimute de 11°52'48”, na distância de 95,73m, até
o vértice 812, de coordenadas N=7.550.021,03m e E=530.298,40m; daí, segue com o
azimute de 325°14'26”, na distância de 108,23m, até o vértice 813, de coordenadas
N=7.550.109,94m  e  E=530.236,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  313°53'5”,  na
distância  de  153,48m,  até  o  vértice  814,  de  coordenadas  N=7.550.216,34m  e
E=530.126,08m; daí, segue com o azimute de 308°5'15”, na distância de 106,07m,
até o vértice 815, de coordenadas N=7.550.281,77m e E=530.042,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  299°45'1”,  na  distância  de  222,40m,  até  o  vértice  816,  de
coordenadas  N=7.550.392,13m  e  E=529.849,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
273°6'24”,  na  distância  de  198,29m,  até  o  vértice  817,  de  coordenadas
N=7.550.402,88m e E=529.651,51m; daí,  segue com o azimute de 259°20'37”,  na
distância  de  158,18m,  até  o  vértice  818,  de  coordenadas  N=7.550.373,63m  e
E=529.496,06m; daí, segue com o azimute de 262°55'18”, na distância de 168,76m,
até o vértice 819, de coordenadas N=7.550.352,84m e E=529.328,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  239°27'52”,  na  distância  de  184,31m,  até  o  vértice  820,  de
coordenadas  N=7.550.259,19m  e  E=529.169,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
286°37'9”,  na  distância  de  64,96m,  até  o  vértice  821,  de  coordenadas
N=7.550.277,77m e E=529.107,59m; daí,  segue com o azimute de 260°10'32”,  na
distância  de  74,23m,  até  o  vértice  822,  de  coordenadas  N=7.550.265,10m  e
E=529.034,45m; daí, segue com o azimute de 212°56'5”, na distância de 64,78m, até
o vértice 823, de coordenadas N=7.550.210,73m e E=528.999,23m; daí, segue com o
azimute de 171°2'33”,  na distância de 37,13m, até o vértice 824, de coordenadas
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N=7.550.174,05m  e  E=529.005,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  226°6'9”,  na
distância  de  84,11m,  até  o  vértice  825,  de  coordenadas  N=7.550.115,73m  e
E=528.944,40m; daí, segue com o azimute de 254°30'5”, na distância de 156,77m,
até o vértice 826, de coordenadas N=7.550.073,84m e E=528.793,33m, situado no
limite do Município de Alagoa e nos limites do Município de Baependi; daí,  segue
confrontando  com  o  Município  de  Baependi,  com  o  azimute  de  262°45'60”,  na
distância  de  181,75m,  até  o  vértice  827,  de  coordenadas  N=7.550.050,95m  e
E=528.613,03m; daí, segue com o azimute de 294°14'27”, na distância de 44,40m,
até o vértice 828, de coordenadas N=7.550.069,18m e E=528.572,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  267°42'23”,  na  distância  de  104,16m,  até  o  vértice  829,  de
coordenadas  N=7.550.065,01m  e  E=528.468,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°24'8”,  na  distância  de  123,82m,  até  o  vértice  830,  de  coordenadas
N=7.550.052,94m e E=528.345,24m; daí,  segue com o azimute de 177°37'44”,  na
distância  de  39,36m,  até  o  vértice  831,  de  coordenadas  N=7.550.013,61m  e
E=528.346,87m; daí, segue com o azimute de 130°9'28”, na distância de 89,17m, até
o vértice 832, de coordenadas N=7.549.956,10m e E=528.415,02m; daí, segue com o
azimute  de  213°35'1”,  na  distância  de  293m,  até  o  vértice  833,  de  coordenadas
N=7.549.712,01m e E=528.252,95m; daí,  segue com o azimute de 181°56'45”,  na
distância  de  127,95m,  até  o  vértice  834,  de  coordenadas  N=7.549.584,13m  e
E=528.248,60m; daí, segue com o azimute de 169°28'46”, na distância de 208,52m,
até o vértice 835, de coordenadas N=7.549.379,11m e E=528.286,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  190°53'6”,  na  distância  de  425,97m,  até  o  vértice  836,  de
coordenadas  N=7.548.960,80m  e  E=528.206,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
147°52'19”,  na  distância  de  83,89m,  até  o  vértice  837,  de  coordenadas
N=7.548.889,76m e E=528.250,85m; daí,  segue com o azimute de 154°37'44”,  na
distância  de  154,10m,  até  o  vértice  838,  de  coordenadas  N=7.548.750,53m  e
E=528.316,87m; daí, segue com o azimute de 141°5'42”, na distância de 163,09m,
até o vértice 839, de coordenadas N=7.548.623,62m e E=528.419,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  194°42'41”,  na  distância  de  175,32m,  até  o  vértice  840,  de
coordenadas  N=7.548.454,05m  e  E=528.374,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°39'32”,  na  distância  de  62,71m,  até  o  vértice  841,  de  coordenadas
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N=7.548.394,52m e E=528.394,51m; daí,  segue com o azimute de 282°26'53”,  na
distância  de  184,11m,  até  o  vértice  842,  de  coordenadas  N=7.548.434,21m  e
E=528.214,73m; daí, segue com o azimute de 245°28'9”, na distância de 225,90m,
até o vértice 843, de coordenadas N=7.548.340,42m e E=528.009,22m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°20'51”,  na  distância  de  188,84m,  até  o  vértice  844,  de
coordenadas  N=7.548.179,15m  e  E=527.910,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
202°4'2”,  na  distância  de  220,58m,  até  o  vértice  845,  de  coordenadas
N=7.547.974,73m e E=527.828,11m; daí,  segue com o azimute de 273°39'55”,  na
distância  de  294,12m,  até  o  vértice  846,  de  coordenadas  N=7.547.993,53m  e
E=527.534,59m; daí, segue com o azimute de 249°10'5”, na distância de 136,97m,
até o vértice 847, de coordenadas N=7.547.944,82m e E=527.406,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°29'56”,  na  distância  de  109,65m,  até  o  vértice  848,  de
coordenadas  N=7.547.926,72m  e  E=527.298,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°55'5”,  na  distância  de  167,81m,  até  o  vértice  849,  de  coordenadas
N=7.547.894,46m  e  E=527.133,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  171°17'8”,  na
distância  de  241,34m,  até  o  vértice  850,  de  coordenadas  N=7.547.655,91m  e
E=527.170,31m; daí, segue com o azimute de 204°7'30”, na distância de 64,65m, até
o vértice 851, de coordenadas N=7.547.596,91m e E=527.143,89m; daí, segue com o
azimute de 271°28'19”, na distância de 199,50m, até o vértice 852, de coordenadas
N=7.547.602,03m  e  E=526.944,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  200°16'5”,  na
distância  de  89,01m,  até  o  vértice  853,  de  coordenadas  N=7.547.518,54m  e
E=526.913,62m; daí, segue com o azimute de 224°55'11”, na distância de 89,10m,
até o vértice 854, de coordenadas N=7.547.455,45m e E=526.850,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  270°4'21”,  na  distância  de  138,45m,  até  o  vértice  855,  de
coordenadas  N=7.547.455,62m  e  E=526.712,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
197°34'25”,  na  distância  de  254,23m,  até  o  vértice  856,  de  coordenadas
N=7.547.213,26m e E=526.635,50m; daí,  segue com o azimute de 224°10'58”,  na
distância  de  211,38m,  até  o  vértice  857,  de  coordenadas  N=7.547.061,67m  e
E=526.488,18m; daí, segue com o azimute de 125°30'6”, na distância de 117,68m,
até o vértice 858, de coordenadas N=7.546.993,33m e E=526.583,98m; daí, segue
com  o  azimute  de  116°32'55”,  na  distância  de  284,18m,  até  o  vértice  859,  de
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coordenadas  N=7.546.866,31m  e  E=526.838,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
149°23'13”,  na  distância  de  115,44m,  até  o  vértice  860,  de  coordenadas
N=7.546.766,96m e E=526.896,99m; daí,  segue com o azimute de 197°52'39”,  na
distância  de  139,45m,  até  o  vértice  861,  de  coordenadas  N=7.546.634,25m  e
E=526.854,18m; daí, segue com o azimute de 256°10'14”, na distância de 44,86m,
até o vértice 862, de coordenadas N=7.546.623,53m e E=526.810,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  273°36'5”,  na  distância  de  529,37m,  até  o  vértice  863,  de
coordenadas  N=7.546.656,78m  e  E=526.282,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
239°45'26”,  na  distância  de  280,70m,  até  o  vértice  864,  de  coordenadas
N=7.546.515,40m e E=526.039,80m; daí,  segue com o azimute de 266°10'21”,  na
distância  de  193,58m,  até  o  vértice  865,  de  coordenadas  N=7.546.502,48m  e
E=525.846,66m; daí, segue com o azimute de 180°53'21”, na distância de 138,72m,
até o vértice 866, de coordenadas N=7.546.363,77m e E=525.844,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  241°55'1”,  na  distância  de  148,91m,  até  o  vértice  867,  de
coordenadas  N=7.546.293,67m  e  E=525.713,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
208°36'51”,  na  distância  de  125,38m,  até  o  vértice  868,  de  coordenadas
N=7.546.183,61m e E=525.653,08m, situado nos limites do Município de Baependi e
nos limites  do Município de Alagoa;  daí,  segue confrontando com o Município de
Alagoa, com o azimute de 220°50'17”, na distância de 73,19m, até o vértice 869, de
coordenadas  N=7.546.128,23m  e  E=525.605,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°0'23”,  na  distância  de  102,40m,  até  o  vértice  870,  de  coordenadas
N=7.546.077,04m  e  E=525.516,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  124°3'7”,  na
distância  de  172,41m,  até  o  vértice  871,  de  coordenadas  N=7.545.980,50m  e
E=525.659,37m; daí, segue com o azimute de 134°59'9”, na distância de 71,36m, até
o vértice 872, de coordenadas N=7.545.930,05m e E=525.709,85m; daí, segue com o
azimute de 174°33'52”, na distância de 136,80m, até o vértice 873, de coordenadas
N=7.545.793,87m  e  E=525.722,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°49'55”,  na
distância  de  178,37m,  até  o  vértice  874,  de  coordenadas  N=7.545.791,28m  e
E=525.901,16m; daí, segue com o azimute de 163°43'23”, na distância de 101,77m,
até o vértice 875, de coordenadas N=7.545.693,58m e E=525.929,69m; daí, segue
com  o  azimute  de  93°41'24”,  na  distância  de  183,70m,  até  o  vértice  876,  de
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coordenadas  N=7.545.681,76m  e  E=526.113,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°27'48”,  na  distância  de  104,84m,  até  o  vértice  877,  de  coordenadas
N=7.545.640,02m  e  E=526.209,17m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  133°48'2”,  na
distância  de  184,97m,  até  o  vértice  878,  de  coordenadas  N=7.545.511,99m  e
E=526.342,67m; daí, segue com o azimute de 84°39'8”, na distância de 236,63m, até
o vértice 879, de coordenadas N=7.545.534,05m e E=526.578,27m; daí, segue com o
azimute de 95°57'31”, na distância de 312,17m, até o vértice 880, de coordenadas
N=7.545.501,64m e E=526.888,76m; daí,  segue com o azimute de 118°54'19”,  na
distância  de  85,82m,  até  o  vértice  881,  de  coordenadas  N=7.545.460,15m  e
E=526.963,89m; daí, segue com o azimute de 182°12'10”, na distância de 51,86m,
até o vértice 882, de coordenadas N=7.545.408,33m e E=526.961,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  224°56'30”,  na  distância  de  92,45m,  até  o  vértice  883,  de
coordenadas  N=7.545.342,89m  e  E=526.896,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°36'60”,  na  distância  de  95,97m,  até  o  vértice  884,  de  coordenadas
N=7.545.295,80m  e  E=526.812,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  245°38'1”,  na
distância  de  199,24m,  até  o  vértice  885,  de  coordenadas  N=7.545.213,60m  e
E=526.631,48m; daí, segue com o azimute de 212°23'41”, na distância de 189,61m,
até o vértice 886, de coordenadas N=7.545.053,50m e E=526.529,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°32'34”,  na  distância  de  143,85m,  até  o  vértice  887,  de
coordenadas  N=7.544.923,71m  e  E=526.467,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
199°41'8”,  na  distância  de  89,04m,  até  o  vértice  888,  de  coordenadas
N=7.544.839,88m  e  E=526.437,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  223°2'17”,  na
distância  de  130,86m,  até  o  vértice  889,  de  coordenadas  N=7.544.744,23m  e
E=526.348,56m; daí, segue com o azimute de 218°9'32”, na distância de 170,14m,
até o vértice 890, de coordenadas N=7.544.610,45m e E=526.243,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°43'11”,  na  distância  de  70,40m,  até  o  vértice  891,  de
coordenadas  N=7.544.541,06m  e  E=526.231,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°12'49”,  na  distância  de  256,72m,  até  o  vértice  892,  de  coordenadas
N=7.544.513,27m  e  E=526.486,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  179°19'2”,  na
distância  de  85,70m,  até  o  vértice  893,  de  coordenadas  N=7.544.427,58m  e
E=526.487,79m; daí, segue com o azimute de 245°30'12”, na distância de 191,24m,
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até o vértice 894, de coordenadas N=7.544.348,28m e E=526.313,76m; daí, segue
com  o  azimute  de  241°29'34”,  na  distância  de  111,69m,  até  o  vértice  895,  de
coordenadas  N=7.544.294,97m  e  E=526.215,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
241°29'32”,  na  distância  de  43,98m,  até  o  vértice  896,  de  coordenadas
N=7.544.273,98m e E=526.176,96m; daí,  segue com o azimute de 241°29'31”,  na
distância  de  139,08m,  até  o  vértice  897,  de  coordenadas  N=7.544.207,60m  e
E=526.054,74m; daí, segue com o azimute de 208°36'53”, na distância de 173,40m,
até o vértice 898, de coordenadas N=7.544.055,38m e E=525.971,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  105°10'36”,  na  distância  de  271,66m,  até  o  vértice  899,  de
coordenadas  N=7.543.984,26m  e  E=526.233,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°55'48”,  na  distância  de  162,51m,  até  o  vértice  900,  de  coordenadas
N=7.543.970,29m  e  E=526.395,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°6'22”,  na
distância  de  403,06m,  até  o  vértice  901,  de  coordenadas  N=7.544.032,61m  e
E=526.794,00m; daí, segue com o azimute de 97°5'28”, na distância de 63,83m, até o
vértice 902, de coordenadas N=7.544.024,73m e E=526.857,34m; daí, segue com o
azimute de 184°19'29”, na distância de 71,48m, até o vértice 903, de coordenadas
N=7.543.953,46m  e  E=526.851,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  224°5'27”,  na
distância  de  106,94m,  até  o  vértice  904,  de  coordenadas  N=7.543.876,65m  e
E=526.777,54m; daí, segue com o azimute de 256°1'2”, na distância de 81,56m, até o
vértice 905, de coordenadas N=7.543.856,94m e E=526.698,40m; daí, segue com o
azimute de 232°16'12”, na distância de 139,95m, até o vértice 906, de coordenadas
N=7.543.771,30m  e  E=526.587,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  160°2'1”,  na
distância  de  218,03m,  até  o  vértice  907,  de  coordenadas  N=7.543.566,38m  e
E=526.662,16m; daí, segue com o azimute de 200°2'1”, na distância de 51,15m, até o
vértice 908, de coordenadas N=7.543.518,33m e E=526.644,64m; daí, segue com o
azimute de 237°7'19”,  na distância de 81,26m, até o vértice 909, de coordenadas
N=7.543.474,21m e E=526.576,39m; daí,  segue com o azimute de 260°46'37”,  na
distância  de  183,08m,  até  o  vértice  910,  de  coordenadas  N=7.543.444,87m  e
E=526.395,68m; daí, segue com o azimute de 240°22'12”, na distância de 198,89m,
até o vértice 911, de coordenadas N=7.543.346,54m e E=526.222,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  253°54'2”,  na  distância  de  84,16m,  até  o  vértice  912,  de
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coordenadas  N=7.543.323,20m  e  E=526.141,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
253°58'53”,  na  distância  de  86,71m,  até  o  vértice  913,  de  coordenadas
N=7.543.299,27m  e  E=526.058,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  150°36'9”,  na
distância  de  112,69m,  até  o  vértice  914,  de  coordenadas  N=7.543.201,09m  e
E=526.113,92m; daí, segue com o azimute de 128°16'13”, na distância de 104,96m,
até o vértice 915, de coordenadas N=7.543.136,09m e E=526.196,32m; daí, segue
com  o  azimute  de  96°43'53”,  na  distância  de  209,36m,  até  o  vértice  916,  de
coordenadas  N=7.543.111,55m  e  E=526.404,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°12'43”,  na  distância  de  227,10m,  até  o  vértice  917,  de  coordenadas
N=7.543.094,87m e E=526.630,73m; daí,  segue com o azimute de 132°19'41”,  na
distância  de  100,63m,  até  o  vértice  918,  de  coordenadas  N=7.543.027,10m  e
E=526.705,12m; daí, segue com o azimute de 181°36'15”, na distância de 74,92m,
até o vértice 919, de coordenadas N=7.542.952,22m e E=526.703,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  225°41'1”,  na  distância  de  203,91m,  até  o  vértice  920,  de
coordenadas  N=7.542.809,76m  e  E=526.557,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°38'55”,  na  distância  de  75,08m,  até  o  vértice  921,  de  coordenadas
N=7.542.759,18m e E=526.501,65m; daí,  segue com o azimute de 204°33'39”,  na
distância  de  72,89m,  até  o  vértice  922,  de  coordenadas  N=7.542.692,89m  e
E=526.471,35m; daí, segue com o azimute de 221°45'37”, na distância de 108,23m,
até o vértice 923, de coordenadas N=7.542.612,16m e E=526.399,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  118°8'36”,  na  distância  de  181,06m,  até  o  vértice  924,  de
coordenadas  N=7.542.526,76m  e  E=526.558,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
133°5'16”,  na  distância  de  111,25m,  até  o  vértice  925,  de  coordenadas
N=7.542.450,76m e E=526.640,17m; daí,  segue com o azimute de 138°52'56”,  na
distância  de  88,37m,  até  o  vértice  926,  de  coordenadas  N=7.542.384,18m  e
E=526.698,29m; daí, segue com o azimute de 48°55'47”, na distância de 138,28m,
até o vértice 927, de coordenadas N=7.542.475,03m e E=526.802,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  47°6'15”,  na  distância  de  145,18m,  até  o  vértice  928,  de
coordenadas  N=7.542.573,86m  e  E=526.908,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
83°55'22”,  na  distância  de  101,84m,  até  o  vértice  929,  de  coordenadas
N=7.542.584,64m e E=527.010,17m; daí,  segue com o azimute de 113°45'36”,  na
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distância  de  141,80m,  até  o  vértice  930,  de  coordenadas  N=7.542.527,51m  e
E=527.139,94m; daí, segue com o azimute de 102°44'7”, na distância de 64,32m, até
o vértice 931, de coordenadas N=7.542.513,33m e E=527.202,69m; daí, segue com o
azimute de 65°23'28”,  na distância de 42,50m, até o vértice 932, de coordenadas
N=7.542.531,03m  e  E=527.241,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  321°56'4”,  na
distância  de  224,91m,  até  o  vértice  933,  de  coordenadas  N=7.542.708,10m  e
E=527.102,65m; daí, segue com o azimute de 317°48'13”, na distância de 119,43m,
até o vértice 934, de coordenadas N=7.542.796,58m e E=527.022,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  8°34'10”,  na  distância  de  140,71m,  até  o  vértice  935,  de
coordenadas  N=7.542.935,72m  e  E=527.043,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
17°38'47”,  na  distância  de  92,82m,  até  o  vértice  936,  de  coordenadas
N=7.543.024,17m  e  E=527.071,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  49°26'50”,  na
distância  de  64,54m,  até  o  vértice  937,  de  coordenadas  N=7.543.066,13m  e
E=527.120,58m; daí, segue com o azimute de 81°49'54”, na distância de 82,13m, até
o vértice 938, de coordenadas N=7.543.077,80m e E=527.201,88m; daí, segue com o
azimute de 97°52'4”,  na distância de 190,90m, até o vértice 939, de coordenadas
N=7.543.051,67m  e  E=527.390,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°29'43”,  na
distância  de  118,49m,  até  o  vértice  940,  de  coordenadas  N=7.543.152,70m  e
E=527.452,88m; daí, segue com o azimute de 55°25'48”, na distância de 117,99m,
até o vértice 941, de coordenadas N=7.543.219,65m e E=527.550,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  118°27'54”,  na  distância  de  150,18m,  até  o  vértice  942,  de
coordenadas  N=7.543.148,07m  e  E=527.682,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°5'23”,  na  distância  de  75,51m,  até  o  vértice  943,  de  coordenadas
N=7.543.202,30m e E=527.734,60m; daí,  segue com o azimute de 347°10'47”,  na
distância  de  117,14m,  até  o  vértice  944,  de  coordenadas  N=7.543.316,53m  e
E=527.708,61m; daí, segue com o azimute de 48°35'45”, na distância de 287,44m,
até o vértice 945, de coordenadas N=7.543.506,63m e E=527.924,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  356°44'37”,  na  distância  de  381,76m,  até  o  vértice  946,  de
coordenadas  N=7.543.887,77m  e  E=527.902,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
315°57'34”,  na  distância  de  149,62m,  até  o  vértice  947,  de  coordenadas
N=7.543.995,33m  e  E=527.798,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  10°41'45”,  na
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distância  de  130,63m,  até  o  vértice  948,  de  coordenadas  N=7.544.123,68m  e
E=527.822,75m; daí, segue com o azimute de 97°8'55”, na distância de 167,83m, até
o vértice 949, de coordenadas N=7.544.102,80m e E=527.989,28m; daí, segue com o
azimute de 20°11'32”, na distância de 201,06m, até o vértice 950, de coordenadas
N=7.544.291,50m e E=528.058,68m; daí,  segue com o azimute de 115°18'36”,  na
distância  de  259,45m,  até  o  vértice  951,  de  coordenadas  N=7.544.180,59m  e
E=528.293,22m; daí, segue com o azimute de 71°9'37”, na distância de 205,09m, até
o vértice 952, de coordenadas N=7.544.246,81m e E=528.487,32m; daí, segue com o
azimute de 122°36'6”, na distância de 233,28m, até o vértice 953, de coordenadas
N=7.544.121,12m e E=528.683,85m; daí,  segue com o azimute de 149°36'42”,  na
distância  de  19,32m,  até  o  vértice  954,  de  coordenadas  N=7.544.104,45m  e
E=528.693,62m; daí, segue com o azimute de 148°3'23”, na distância de 331,24m,
até o vértice 955, de coordenadas N=7.543.823,37m e E=528.868,87m; daí, segue
com  o  azimute  de  156°18'6”,  na  distância  de  170,59m,  até  o  vértice  956,  de
coordenadas  N=7.543.667,17m  e  E=528.937,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°42'31”,  na  distância  de  191,94m,  até  o  vértice  957,  de  coordenadas
N=7.543.518,62m e E=529.058,99m; daí,  segue com o azimute de 122°23'48”,  na
distância  de  218,60m,  até  o  vértice  958,  de  coordenadas  N=7.543.401,49m  e
E=529.243,57m; daí, segue com o azimute de 223°52'29”, na distância de 285,88m,
até o vértice 959, de coordenadas N=7.543.195,42m e E=529.045,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  293°51'14”,  na  distância  de  240,80m,  até  o  vértice  960,  de
coordenadas  N=7.543.292,80m  e  E=528.825,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
192°22'59”,  na  distância  de  201,59m,  até  o  vértice  961,  de  coordenadas
N=7.543.095,90m e E=528.781,97m; daí,  segue com o azimute de 170°49'55”,  na
distância  de  173,77m,  até  o  vértice  962,  de  coordenadas  N=7.542.924,35m  e
E=528.809,66m; daí, segue com o azimute de 102°44'24”, na distância de 108,57m,
até o vértice 963, de coordenadas N=7.542.900,41m e E=528.915,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  148°44'31”,  na  distância  de  266,31m,  até  o  vértice  964,  de
coordenadas  N=7.542.672,76m  e  E=529.053,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
168°40'21”,  na  distância  de  138,49m,  até  o  vértice  965,  de  coordenadas
N=7.542.536,97m e E=529.080,94m; daí,  segue com o azimute de 118°39'33”,  na
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distância  de  103,28m,  até  o  vértice  966,  de  coordenadas  N=7.542.487,44m  e
E=529.171,57m; daí, segue com o azimute de 156°2'55”, na distância de 88,73m, até
o vértice 967, de coordenadas N=7.542.406,34m e E=529.207,59m; daí, segue com o
azimute de 175°26'42”, na distância de 176,25m, até o vértice 968, de coordenadas
N=7.542.230,65m e E=529.221,59m; daí,  segue com o azimute de 158°44'26”,  na
distância  de  176,51m,  até  o  vértice  969,  de  coordenadas  N=7.542.066,16m  e
E=529.285,59m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Alagoa  e  nos  limites  do
Município de Itamonte; daí, segue confrontando com o Município de Itamonte, com o
azimute de 179°1'13”, na distância de 244,45m, até o vértice 970, de coordenadas
N=7.541.821,75m  e  E=529.289,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  147°31'0”,  na
distância  de  98,53m,  até  o  vértice  971,  de  coordenadas  N=7.541.738,63m  e
E=529.342,69m; daí, segue com o azimute de 158°14'1”, na distância de 122,26m,
até o vértice 972, de coordenadas N=7.541.625,09m e E=529.388,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  98°10'27”,  na  distância  de  59,95m,  até  o  vértice  973,  de
coordenadas  N=7.541.616,56m  e  E=529.447,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
155°22'4”,  na  distância  de  217,18m,  até  o  vértice  974,  de  coordenadas
N=7.541.419,14m e E=529.537,89m; daí,  segue com o azimute de 260°16'23”,  na
distância  de  221,63m,  até  o  vértice  975,  de  coordenadas  N=7.541.381,69m  e
E=529.319,45m; daí, segue com o azimute de 227°2'48”, na distância de 123,70m,
até o vértice 976, de coordenadas N=7.541.297,41m e E=529.228,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  171°52'29”,  na  distância  de  66,21m,  até  o  vértice  977,  de
coordenadas  N=7.541.231,86m  e  E=529.238,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
138°22'24”,  na  distância  de  187,93m,  até  o  vértice  978,  de  coordenadas
N=7.541.091,38m  e E=529.363,11m;  daí,  segue  com o  azimute  de  177°35'4”,  na
distância  de  74,90m,  até  o  vértice  979,  de  coordenadas  N=7.541.016,55m  e
E=529.366,27m; daí, segue com o azimute de 206°34'5”, na distância de 76,78m, até
o vértice 980, de coordenadas N=7.540.947,88m e E=529.331,93m; daí, segue com o
azimute de 175°14'4”,  na distância de 75,21m, até o vértice 981, de coordenadas
N=7.540.872,93m e E=529.338,17m; daí,  segue com o azimute de 141°57'12”,  na
distância  de  91,08m,  até  o  vértice  982,  de  coordenadas  N=7.540.801,20m  e
E=529.394,30m; daí, segue com o azimute de 149°0'57”, na distância de 63,85m, até
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o vértice 983, de coordenadas N=7.540.746,46m e E=529.427,18m; daí, segue com o
azimute de 251°34'23”, na distância de 107,60m, até o vértice 984, de coordenadas
N=7.540.712,45m e E=529.325,09m; daí, segue com o azimute de 213°47'54”, na

distância  de  133,57m,  até  o  vértice  985,  de  coordenadas  N=7.540.601,46m  e
E=529.250,79m; daí, segue com o azimute de 269°59'7”, na distância de 156,12m,
até o vértice 986, de coordenadas N=7.540.601,42m e E=529.094,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°41'59”,  na  distância  de  222,76m,  até  o  vértice  987,  de
coordenadas  N=7.540.557,77m  e  E=528.876,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
297°6'47”,  na  distância  de  90,68m,  até  o  vértice  988,  de  coordenadas
N=7.540.599,09m e E=528.795,53m; daí,  segue com o azimute de 234°37'52”,  na
distância  de  103,76m,  até  o  vértice  989,  de  coordenadas  N=7.540.539,03m  e
E=528.710,92m; daí, segue com o azimute de 243°58'28”, na distância de 156,33m,
até o vértice 990, de coordenadas N=7.540.470,44m e E=528.570,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°10'56”,  na  distância  de  140,78m,  até  o  vértice  991,  de
coordenadas  N=7.540.461,07m  e  E=528.429,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°26'21”,  na  distância  de  140,15m,  até  o  vértice  992,  de  coordenadas
N=7.540.432,98m e E=528.292,66m; daí,  segue com o azimute de 164°44'23”,  na
distância  de  142,34m,  até  o  vértice  993,  de  coordenadas  N=7.540.295,66m  e
E=528.330,13m; daí, segue com o azimute de 86°10'60”, na distância de 93,89m, até
o vértice 994, de coordenadas N=7.540.301,90m e E=528.423,81m; daí, segue com o
azimute de 88°29'58”, na distância de 118,55m, até o vértice 995, de coordenadas
N=7.540.305,01m  e  E=528.542,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  82°2'52”,  na
distância  de  114,74m,  até  o  vértice  996,  de  coordenadas  N=7.540.320,88m  e
E=528.655,95m; daí, segue com o azimute de 172°54'34”, na distância de 198,14m,
até o vértice 997, de coordenadas N=7.540.124,26m e E=528.680,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  145°53'46”,  na  distância  de  74,90m,  até  o  vértice  998,  de
coordenadas  N=7.540.062,24m  e  E=528.722,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
224°9'36”,  na  distância  de  114,68m,  até  o  vértice  999,  de  coordenadas
N=7.539.979,97m e E=528.642,51m; daí,  segue com o azimute de 227°42'42”,  na
distância  de  161,49m,  até  o  vértice  1000,  de  coordenadas  N=7.539.871,31m  e
E=528.523,05m; daí, segue com o azimute de 204°34'41”, na distância de 63,02m,
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até o vértice 1001, de coordenadas N=7.539.814,00m e E=528.496,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  235°12'50”,  na  distância  de  144,05m,  até  o  vértice  1002,  de
coordenadas  N=7.539.731,82m  e  E=528.378,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°53'41”,  na  distância  de  67,77m,  até  o  vértice  1003,  de  coordenadas
N=7.539.685,51m  e  E=528.329,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  256°4'22”,  na
distância  de  129,64m,  até  o  vértice  1004,  de  coordenadas  N=7.539.654,31m  e
E=528.203,23m; daí, segue com o azimute de 215°52'6”, na distância de 211,56m,
até o vértice 1005, de coordenadas N=7.539.482,87m e E=528.079,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  192°17'32”,  na  distância  de  119,75m,  até  o  vértice  1006,  de
coordenadas  N=7.539.365,86m  e  E=528.053,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°38'9”,  na  distância  de  137,04m,  até  o  vértice  1007,  de  coordenadas
N=7.539.271,77m  e  E=527.954,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  255°51'3”,  na
distância  de  129,77m,  até  o  vértice  1008,  de  coordenadas  N=7.539.240,05m  e
E=527.828,31m; daí, segue com o azimute de 202°48'13”, na distância de 102,15m,
até o vértice 1009, de coordenadas N=7.539.145,88m e E=527.788,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°51'17”,  na  distância  de  67,77m,  até  o  vértice  1010,  de
coordenadas  N=7.539.088,32m  e  E=527.752,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°55'58”,  na  distância  de  142,02m,  até  o  vértice  1011,  de  coordenadas
N=7.538.953,30m e E=527.797,00m; daí,  segue com o azimute de 148°51'12”,  na
distância  de  136,37m,  até  o  vértice  1012,  de  coordenadas  N=7.538.836,59m  e
E=527.867,53m; daí, segue com o azimute de 76°47'59”, na distância de 321,34m,
até o vértice 1013, de coordenadas N=7.538.909,97m e E=528.180,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  66°37'33”,  na  distância  de  275,34m,  até  o  vértice  1014,  de
coordenadas  N=7.539.019,21m  e  E=528.433,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
123°40'54”,  na  distância  de  146,30m,  até  o  vértice  1015,  de  coordenadas
N=7.538.938,07m  e  E=528.554,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  91°57'41”,  na
distância  de  181,13m,  até  o  vértice  1016,  de  coordenadas  N=7.538.931,87m  e
E=528.735,88m; daí, segue com o azimute de 138°43'52”, na distância de 170,22m,
até o vértice 1017, de coordenadas N=7.538.803,92m e E=528.848,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  64°16'8”,  na  distância  de  194,04m,  até  o  vértice  1018,  de
coordenadas  N=7.538.888,17m  e  E=529.022,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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96°54'25”,  na  distância  de  103,77m,  até  o  vértice  1019,  de  coordenadas
N=7.538.875,69m  e  E=529.125,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°5'52”,  na
distância  de  102,96m,  até  o  vértice  1020,  de  coordenadas  N=7.538.959,93m  e
E=529.185,18m; daí, segue com o azimute de 100°7'53”, na distância de 212,41m,
até o vértice 1021, de coordenadas N=7.538.922,56m e E=529.394,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  166°11'5”,  na  distância  de  215,62m,  até  o  vértice  1022,  de
coordenadas  N=7.538.713,18m  e  E=529.445,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
115°48'56”,  na  distância  de  130,55m,  até  o  vértice  1023,  de  coordenadas
N=7.538.656,33m  e  E=529.563,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°32'38”,  na
distância  de  181,63m,  até  o  vértice  1024,  de  coordenadas  N=7.538.654,60m  e
E=529.744,90m; daí, segue com o azimute de 107°7'39”, na distância de 75,88m, até
o vértice 1025, de coordenadas N=7.538.632,26m e E=529.817,42m; daí, segue com
o azimute de 133°15'21”, na distância de 56,19m, até o vértice 1026, de coordenadas
N=7.538.593,75m e E=529.858,34m; daí,  segue com o azimute de 135°52'23”,  na
distância  de  41,12m,  até  o  vértice  1027,  de  coordenadas  N=7.538.564,24m  e
E=529.886,97m; daí, segue com o azimute de 127°29'53”, na distância de 64,62m,
até o vértice 1028, de coordenadas N=7.538.524,90m e E=529.938,24m; daí, segue
com  o  azimute  de  86°5'24”,  na  distância  de  66,05m,  até  o  vértice  1029,  de
coordenadas  N=7.538.529,40m  e  E=530.004,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
34°3'2”,  na  distância  de  49,21m,  até  o  vértice  1030,  de  coordenadas
N=7.538.570,18m e E=530.031,69m; daí,  segue com o azimute de 307°57'27”,  na
distância  de  82,67m,  até  o  vértice  1031,  de  coordenadas  N=7.538.621,02m  e
E=529.966,50m; daí, segue com o azimute de 307°26'9”, na distância de 102,59m,
até o vértice 1032, de coordenadas N=7.538.683,39m e E=529.885,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  317°50'37”,  na  distância  de  66,52m,  até  o  vértice  1033,  de
coordenadas  N=7.538.732,70m  e  E=529.840,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
340°50'34”,  na  distância  de  78,60m,  até  o  vértice  1034,  de  coordenadas
N=7.538.806,94m e E=529.814,61m; daí,  segue com o azimute de 358°14'31”,  na
distância  de  112,76m,  até  o  vértice  1035,  de  coordenadas  N=7.538.919,65m  e
E=529.811,15m; daí, segue com o azimute de 77°2'52”, na distância de 305,16m, até
o vértice 1036, de coordenadas N=7.538.988,04m e E=530.108,55m; daí, segue com
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o azimute de 51°50'9”, na distância de 59,01m, até o vértice 1037, de coordenadas
N=7.539.024,51m  e  E=530.154,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°57'20”,  na
distância  de  60,22m,  até  o  vértice  1038,  de  coordenadas  N=7.539.040,14m  e
E=530.213,10m; daí, segue com o azimute de 105°26'36”, na distância de 59,32m,
até o vértice 1039, de coordenadas N=7.539.024,34m e E=530.270,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  151°44'24”,  na  distância  de  46,76m,  até  o  vértice  1040,  de
coordenadas  N=7.538.983,16m  e  E=530.292,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
186°0'19”,  na  distância  de  87,37m,  até  o  vértice  1041,  de  coordenadas
N=7.538.896,27m e E=530.283,27m; daí,  segue com o azimute de 181°22'48”,  na
distância  de  137,38m,  até  o  vértice  1042,  de  coordenadas  N=7.538.758,93m  e
E=530.279,96m; daí, segue com o azimute de 151°10'35”, na distância de 168,09m,
até o vértice 1043, de coordenadas N=7.538.611,67m e E=530.361,00m; daí, segue
com  o  azimute  de  139°2'31”,  na  distância  de  160,67m,  até  o  vértice  1044,  de
coordenadas  N=7.538.490,33m  e  E=530.466,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
109°32'19”,  na  distância  de  179,63m,  até  o  vértice  1045,  de  coordenadas
N=7.538.430,26m  e  E=530.635,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°0'15”,  na
distância  de  58,52m,  até  o  vértice  1046,  de  coordenadas  N=7.538.430,25m  e
E=530.694,13m; daí, segue com o azimute de 152°45'10”, na distância de 289,65m,
até o vértice 1047, de coordenadas N=7.538.172,74m e E=530.826,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°38'40”,  na  distância  de  145,61m,  até  o  vértice  1048,  de
coordenadas  N=7.538.122,09m  e  E=530.690,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
261°36'51”,  na  distância  de  134,07m,  até  o  vértice  1049,  de  coordenadas
N=7.538.102,54m  e  E=530.557,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  152°45'9”,  na
distância  de  144,82m,  até  o  vértice  1050,  de  coordenadas  N=7.537.973,79m  e
E=530.623,90m; daí, segue com o azimute de 223°47'34”, na distância de 129,64m,
até o vértice 1051, de coordenadas N=7.537.880,21m e E=530.534,18m; daí, segue
com  o  azimute  de  312°31'59”,  na  distância  de  63,50m,  até  o  vértice  1052,  de
coordenadas  N=7.537.923,14m  e  E=530.487,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
200°20'9”,  na  distância  de  224,72m,  até  o  vértice  1053,  de  coordenadas
N=7.537.712,42m  e  E=530.409,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  310°57'8”,  na
distância  de  77,35m,  até  o  vértice  1054,  de  coordenadas  N=7.537.763,12m  e
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E=530.350,87m; daí, segue com o azimute de 275°15'51”, na distância de 43,14m,
até o vértice 1055, de coordenadas N=7.537.767,08m e E=530.307,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  163°17'22”,  na  distância  de  81,53m,  até  o  vértice  1056,  de
coordenadas  N=7.537.689,00m  e  E=530.331,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°35'23”,  na  distância  de  68,07m,  até  o  vértice  1057,  de  coordenadas
N=7.537.661,76m e E=530.393,74m; daí,  segue com o azimute de 202°47'29”,  na
distância  de  211,62m,  até  o  vértice  1058,  de  coordenadas  N=7.537.466,66m  e
E=530.311,76m; daí, segue com o azimute de 291°29'19”, na distância de 255,69m,
até o vértice 1059, de coordenadas N=7.537.560,32m e E=530.073,85m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°36'19”,  na  distância  de  99,68m,  até  o  vértice  1060,  de
coordenadas  N=7.537.474,52m  e  E=530.023,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
151°55'26”,  na  distância  de  66,31m,  até  o  vértice  1061,  de  coordenadas
N=7.537.416,02m e E=530.054,30m; daí,  segue com o azimute de 204°32'59”,  na
distância  de  150,16m,  até  o  vértice  1062,  de  coordenadas  N=7.537.279,43m  e
E=529.991,91m; daí, segue com o azimute de 156°20'58”, na distância de 279,98m,
até o vértice 1063, de coordenadas N=7.537.022,97m e E=530.104,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  256°40'2”,  na  distância  de  139,50m,  até  o  vértice  1064,  de
coordenadas  N=7.536.990,80m  e  E=529.968,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
229°23'12”,  na  distância  de  179,85m,  até  o  vértice  1065,  de  coordenadas
N=7.536.873,73m e E=529.831,96m; daí,  segue com o azimute de 269°51'41”,  na
distância  de  65,14m,  até  o  vértice  1066,  de  coordenadas  N=7.536.873,57m  e
E=529.766,82m; daí, segue com o azimute de 214°22'20”, na distância de 43,21m,
até o vértice 1067, de coordenadas N=7.536.837,90m e E=529.742,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  112°48'48”,  na  distância  de  185,47m,  até  o  vértice  1068,  de
coordenadas  N=7.536.765,99m  e  E=529.913,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
123°48'35”,  na  distância  de  106,70m,  até  o  vértice  1069,  de  coordenadas
N=7.536.706,62m e E=530.002,04m; daí,  segue com o azimute de 190°21'12”,  na
distância  de  111,93m,  até  o  vértice  1070,  de  coordenadas  N=7.536.596,52m  e
E=529.981,93m; daí, segue com o azimute de 200°3'17”, na distância de 228,11m,
até o vértice 1071, de coordenadas N=7.536.382,24m e E=529.903,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  196°13'30”,  na  distância  de  186,89m,  até  o  vértice  1072,  de
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coordenadas  N=7.536.202,79m  e  E=529.851,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
121°14'2”,  na  distância  de  150,55m,  até  o  vértice  1073,  de  coordenadas
N=7.536.124,73m e E=529.980,21m; daí,  segue com o azimute de 199°15'24”,  na
distância  de  82,61m,  até  o  vértice  1074,  de  coordenadas  N=7.536.046,74m  e
E=529.952,97m; daí, segue com o azimute de 128°30'4”, na distância de 112,63m,
até o vértice 1075, de coordenadas N=7.535.976,63m e E=530.041,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  143°10'60”,  na  distância  de  81,96m,  até  o  vértice  1076,  de
coordenadas  N=7.535.911,01m  e  E=530.090,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
112°4'26”,  na  distância  de  119,75m,  até  o  vértice  1077,  de  coordenadas
N=7.535.866,01m e E=530.201,20m; daí,  segue com o azimute de 167°14'48”,  na
distância  de  36,22m,  até  o  vértice  1078,  de  coordenadas  N=7.535.830,68m  e
E=530.209,20m; daí, segue com o azimute de 142°3'3”, na distância de 144,66m, até
o vértice 1079, de coordenadas N=7.535.716,61m e E=530.298,16m; daí, segue com
o azimute de 90°26'40”, na distância de 38,87m, até o vértice 1080, de coordenadas
N=7.535.716,31m e E=530.337,02m; daí,  segue com o azimute de 136°17'22”,  na
distância  de  113,23m,  até  o  vértice  1081,  de  coordenadas  N=7.535.634,46m  e
E=530.415,27m; daí, segue com o azimute de 137°28'25”, na distância de 148,47m,
até o vértice 1082, de coordenadas N=7.535.525,04m e E=530.515,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  216°22'10”,  na  distância  de  222,92m,  até  o  vértice  1083,  de
coordenadas  N=7.535.345,54m  e  E=530.383,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
191°53'37”,  na  distância  de  214,22m,  até  o  vértice  1084,  de  coordenadas
N=7.535.135,92m  e  E=530.339,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  216°34'9”,  na
distância  de  148,04m,  até  o  vértice  1085,  de  coordenadas  N=7.535.017,03m  e
E=530.251,08m; daí, segue com o azimute de 175°39'15”, na distância de 183,93m,
até o vértice 1086, de coordenadas N=7.534.833,63m e E=530.265,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  215°57'30”,  na  distância  de  53,12m,  até  o  vértice  1087,  de
coordenadas  N=7.534.790,63m  e  E=530.233,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°9'44”,  na  distância  de  113,81m,  até  o  vértice  1088,  de  coordenadas
N=7.534.833,56m  e  E=530.128,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  237°59'6”,  na
distância  de  110,32m,  até  o  vértice  1089,  de  coordenadas  N=7.534.775,07m  e
E=530.034,89m; daí, segue com o azimute de 299°43'37”, na distância de 157,24m,
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até o vértice 1090, de coordenadas N=7.534.853,04m e E=529.898,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  343°54'29”,  na  distância  de  211,17m,  até  o  vértice  1091,  de
coordenadas  N=7.535.055,94m  e  E=529.839,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
311°38'35”,  na  distância  de  93,99m,  até  o  vértice  1092,  de  coordenadas
N=7.535.118,39m e E=529.769,58m; daí,  segue com o azimute de 240°14'24”,  na
distância  de  125,80m,  até  o  vértice  1093,  de  coordenadas  N=7.535.055,95m  e
E=529.660,37m; daí, segue com o azimute de 148°50'22”, na distância de 196,07m,
até o vértice 1094, de coordenadas N=7.534.888,17m e E=529.761,82m; daí, segue
com  o  azimute  de  255°59'33”,  na  distância  de  144,77m,  até  o  vértice  1095,  de
coordenadas  N=7.534.853,13m  e  E=529.621,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°30'48”,  na  distância  de  208,62m,  até  o  vértice  1096,  de  coordenadas
N=7.534.646,30m e E=529.594,07m; daí,  segue com o azimute de 140°59'54”,  na
distância  de  316,13m,  até  o  vértice  1097,  de  coordenadas  N=7.534.400,63m  e
E=529.793,03m; daí, segue com o azimute de 92°14'11”, na distância de 101,43m,
até o vértice 1098, de coordenadas N=7.534.396,67m e E=529.894,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°21'18”,  na  distância  de  96,19m,  até  o  vértice  1099,  de
coordenadas  N=7.534.433,70m  e  E=529.983,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
85°50'32”,  na  distância  de  188,70m,  até  o  vértice  1100,  de  coordenadas
N=7.534.447,39m e E=530.171,36m; daí,  segue com o azimute de 156°32'19”,  na
distância  de  78,12m,  até  o  vértice  1101,  de  coordenadas  N=7.534.375,72m  e
E=530.202,46m; daí, segue com o azimute de 212°25'25”, na distância de 135,17m,
até o vértice 1102, de coordenadas N=7.534.261,63m e E=530.129,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  252°45'41”,  na  distância  de  128,49m,  até  o  vértice  1103,  de
coordenadas  N=7.534.223,55m  e  E=530.007,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
246°20'16”,  na  distância  de  227,72m,  até  o  vértice  1104,  de  coordenadas
N=7.534.132,15m e E=529.798,69m; daí,  segue com o azimute de 258°34'43”,  na
distância  de  274,48m,  até  o  vértice  1105,  de  coordenadas  N=7.534.077,80m  e
E=529.529,65m; daí, segue com o azimute de 252°37'15”, na distância de 115,66m,
até o vértice 1106, de coordenadas N=7.534.043,25m e E=529.419,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°15'22”,  na  distância  de  185,58m,  até  o  vértice  1107,  de
coordenadas  N=7.533.905,90m  e  E=529.294,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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219°6'13”,  na  distância  de  192,99m,  até  o  vértice  1108,  de  coordenadas
N=7.533.756,14m  e  E=529.172,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  178°9'22”,  na
distância  de  96,80m,  até  o  vértice  1109,  de  coordenadas  N=7.533.659,39m  e
E=529.175,87m; daí, segue com o azimute de 260°47'51”, na distância de 117,01m,
até o vértice 1110, de coordenadas N=7.533.640,68m e E=529.060,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°5'13”,  na  distância  de  187,73m,  até  o  vértice  1111,  de
coordenadas  N=7.533.478,24m  e  E=528.966,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
183°58'7”,  na  distância  de  125,72m,  até  o  vértice  1112,  de  coordenadas
N=7.533.352,82m  e  E=528.957,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  84°25'56”,  na
distância  de  84,17m,  até  o  vértice  1113,  de  coordenadas  N=7.533.360,99m  e
E=529.041,32m; daí, segue com o azimute de 68°14'54”, na distância de 64,24m, até
o vértice 1114, de coordenadas N=7.533.384,79m e E=529.100,99m; daí, segue com
o azimute de 63°4'25”, na distância de 125,24m, até o vértice 1115, de coordenadas
N=7.533.441,51m  e  E=529.212,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  86°3'30”,  na
distância  de  97,25m,  até  o  vértice  1116,  de  coordenadas  N=7.533.448,19m  e
E=529.309,67m; daí, segue com o azimute de 0°24'23”, na distância de 61,40m, até o
vértice 1117, de coordenadas N=7.533.509,59m e E=529.310,10m; daí, segue com o
azimute de 96°51'8”, na distância de 235,65m, até o vértice 1118, de coordenadas
N=7.533.481,48m  e  E=529.544,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  77°55'38”,  na
distância  de  76,15m,  até  o  vértice  1119,  de  coordenadas  N=7.533.497,41m  e
E=529.618,54m; daí, segue com o azimute de 60°41'52”, na distância de 53,83m, até
o vértice 1120, de coordenadas N=7.533.523,75m e E=529.665,48m; daí, segue com
o azimute de 64°48'18”, na distância de 115,40m, até o vértice 1121, de coordenadas
N=7.533.572,88m  e  E=529.769,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  67°20'43”,  na
distância  de  147,92m,  até  o  vértice  1122,  de  coordenadas  N=7.533.629,85m  e
E=529.906,41m; daí, segue com o azimute de 116°17'29”, na distância de 42,46m,
até o vértice 1123, de coordenadas N=7.533.611,04m e E=529.944,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°31'46”,  na  distância  de  78,53m,  até  o  vértice  1124,  de
coordenadas  N=7.533.611,69m  e  E=530.023,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
35°15'45”,  na  distância  de  24,96m,  até  o  vértice  1125,  de  coordenadas
N=7.533.632,07m e E=530.037,42m; daí,  segue com o azimute de 129°12'33”,  na
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distância  de  123,56m,  até  o  vértice  1126,  de  coordenadas  N=7.533.553,96m  e
E=530.133,16m; daí, segue com o azimute de 147°43'46”, na distância de 120,59m,
até o vértice 1127, de coordenadas N=7.533.452,00m e E=530.197,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  102°5'37”,  na  distância  de  142,36m,  até  o  vértice  1128,  de
coordenadas  N=7.533.422,17m  e  E=530.336,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
146°16'37”,  na  distância  de  112,47m,  até  o  vértice  1129,  de  coordenadas
N=7.533.328,63m  e  E=530.399,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  218°1'19”,  na
distância  de  91,19m,  até  o  vértice  1130,  de  coordenadas  N=7.533.256,79m  e
E=530.343,02m; daí, segue com o azimute de 167°27'28”, na distância de 172,55m,
até o vértice 1131, de coordenadas N=7.533.088,35m e E=530.380,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  167°55'25”,  na  distância  de  223,43m,  até  o  vértice  1132,  de
coordenadas  N=7.532.869,87m  e  E=530.427,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°13'20”,  na  distância  de  100,62m,  até  o  vértice  1133,  de  coordenadas
N=7.532.819,89m  e  E=530.339,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  270°2'38”,  na
distância  de  93,62m,  até  o  vértice  1134,  de  coordenadas  N=7.532.819,96m  e
E=530.246,27m; daí, segue com o azimute de 296°33'42”, na distância de 83,75m,
até o vértice 1135, de coordenadas N=7.532.857,41m e E=530.171,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°51'41”,  na  distância  de  110,32m,  até  o  vértice  1136,  de
coordenadas  N=7.532.841,80m  e  E=530.062,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°25'33”,  na  distância  de  107,40m,  até  o  vértice  1137,  de  coordenadas
N=7.532.779,31m e E=529.974,80m; daí,  segue com o azimute de 267°22'17”,  na
distância  de  134,36m,  até  o  vértice  1138,  de  coordenadas  N=7.532.773,15m  e
E=529.840,59m; daí, segue com o azimute de 335°13'12”, na distância de 89,32m,
até o vértice 1139, de coordenadas N=7.532.854,25m e E=529.803,15m; daí, segue
com  o  azimute  de  277°50'18”,  na  distância  de  91,36m,  até  o  vértice  1140,  de
coordenadas  N=7.532.866,71m  e  E=529.712,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
253°30'9”,  na  distância  de  87,92m,  até  o  vértice  1141,  de  coordenadas
N=7.532.841,74m  e  E=529.628,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  323°9'4”,  na
distância  de  109,30m,  até  o  vértice  1142,  de  coordenadas  N=7.532.929,20m  e
E=529.562,80m; daí, segue com o azimute de 251°51'15”, na distância de 180,58m,
até o vértice 1143, de coordenadas N=7.532.872,96m e E=529.391,20m; daí, segue
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com  o  azimute  de  243°1'52”,  na  distância  de  192,60m,  até  o  vértice  1144,  de
coordenadas  N=7.532.785,62m  e  E=529.219,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
209°47'48”,  na  distância  de  289,88m,  até  o  vértice  1145,  de  coordenadas
N=7.532.534,07m  e  E=529.075,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  197°8'5”,  na
distância  de  83m,  até  o  vértice  1146,  de  coordenadas  N=7.532.454,75m  e
E=529.051,05m; daí, segue com o azimute de 229°14'54”, na distância de 90,69m,
até o vértice 1147, de coordenadas N=7.532.395,54m e E=528.982,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  274°45'18”,  na  distância  de  75,12m,  até  o  vértice  1148,  de
coordenadas  N=7.532.401,77m  e  E=528.907,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
336°44'10”,  na  distância  de  96,59m,  até  o  vértice  1149,  de  coordenadas
N=7.532.490,51m e E=528.869,33m; daí,  segue com o azimute de 244°14'59”,  na
distância  de  209,90m,  até  o  vértice  1150,  de  coordenadas  N=7.532.399,31m  e
E=528.680,27m; daí, segue com o azimute de 257°11'43”, na distância de 186,29m,
até o vértice 1151, de coordenadas N=7.532.358,03m e E=528.498,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  174°28'35”,  na  distância  de  97,66m,  até  o  vértice  1152,  de
coordenadas  N=7.532.260,82m  e  E=528.508,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
202°29'29”,  na  distância  de  212,01m,  até  o  vértice  1153,  de  coordenadas
N=7.532.064,94m e E=528.426,91m; daí,  segue com o azimute de 245°51'50”,  na
distância  de  107,30m,  até  o  vértice  1154,  de  coordenadas  N=7.532.021,06m  e
E=528.328,99m; daí, segue com o azimute de 268°8'9”, na distância de 209,50m, até
o vértice 1155, de coordenadas N=7.532.014,25m e E=528.119,60m; daí, segue com
o  azimute  de  320°15'12”,  na  distância  de  998,15m,  até  o  vértice  1156,  de
coordenadas  N=7.532.781,70m  e  E=527.481,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°4'49”,  na  distância  de  466,03m,  até  o  vértice  1157,  de  coordenadas
N=7.533.246,01m  e  E=527.441,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  328°7'46”,  na
distância  de  348,78m,  até  o  vértice  1158,  de  coordenadas  N=7.533.542,21m  e
E=527.257,26m; daí, segue com o azimute de 291°48'4”, na distância de 1638,20m,
até o vértice 1159, de coordenadas N=7.534.150,62m e E=525.736,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  273°52'41”,  na  distância  de  759,67m,  até  o  vértice  1160,  de
coordenadas  N=7.534.201,99m  e  E=524.978,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°39'45”,  na  distância  de  1058,73m,  até  o  vértice  1161,  de  coordenadas
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N=7.533.488,94m  e  E=524.195,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  241°6'53”,  na
distância  de  576,07m,  até  o  vértice  1162,  de  coordenadas  N=7.533.210,66m  e
E=523.691,30m; daí, segue com o azimute de 331°10'10”, na distância de 132,28m,
até o vértice 1163, de coordenadas N=7.533.326,54m e E=523.627,51m; daí, segue
com  o  azimute  de  17°24'38”,  na  distância  de  309,94m,  até  o  vértice  1164,  de
coordenadas  N=7.533.622,28m  e  E=523.720,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
324°55'56”,  na  distância  de  332,91m,  até  o  vértice  1165,  de  coordenadas
N=7.533.894,76m  e  E=523.528,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  58°14'41”,  na
distância  de  429,47m,  até  o  vértice  1166,  de  coordenadas  N=7.534.120,79m  e
E=523.894,16m; daí, segue com o azimute de 292°27'33”, na distância de 288,49m,
até o vértice 1167, de coordenadas N=7.534.231,00m e E=523.627,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  317°49'50”,  na  distância  de  164,21m,  até  o  vértice  1168,  de
coordenadas  N=7.534.352,71m  e  E=523.517,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°16'58”,  na  distância  de  102,63m,  até  o  vértice  1169,  de  coordenadas
N=7.534.422,33m  e  E=523.592,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°43'9”,  na
distância  de  174,82m,  até  o  vértice  1170,  de  coordenadas  N=7.534.404,90m  e
E=523.766,66m; daí, segue com o azimute de 64°43'16”, na distância de 230,73m,
até o vértice 1171, de coordenadas N=7.534.503,43m e E=523.975,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  109°33'33”,  na  distância  de  276,96m,  até  o  vértice  1172,  de
coordenadas  N=7.534.410,71m  e  E=524.236,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°24'55”,  na  distância  de  145,38m,  até  o  vértice  1173,  de  coordenadas
N=7.534.555,62m  e  E=524.224,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°9'8”,  na
distância  de  385,50m,  até  o  vértice  1174,  de  coordenadas  N=7.534.915,15m  e
E=524.363,76m; daí, segue com o azimute de 17°21'45”, na distância de 97,14m, até
o vértice 1175, de coordenadas N=7.535.007,87m e E=524.392,75m; daí, segue com
o azimute de 299°35'1”, na distância de 246,64m, até o vértice 1176, de coordenadas
N=7.535.129,63m e E=524.178,26m; daí,  segue com o azimute de 343°11'60”,  na
distância  de  320,90m,  até  o  vértice  1177,  de  coordenadas  N=7.535.436,83m  e
E=524.085,51m; daí, segue com o azimute de 92°29'9”, na distância de 193,21m, até
o vértice 1178, de coordenadas N=7.535.428,45m e E=524.278,55m; daí, segue com
o azimute de 63°26'8”, na distância de 248,97m, até o vértice 1179, de coordenadas
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N=7.535.539,79m e E=524.501,23m; daí,  segue com o azimute de 131°30'10”,  na
distância  de  321,96m,  até  o  vértice  1180,  de  coordenadas  N=7.535.326,44m  e
E=524.742,35m; daí, segue com o azimute de 27°23'52”, na distância de 141,02m,
até o vértice 1181, de coordenadas N=7.535.451,64m e E=524.807,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  355°48'58”,  na  distância  de  190,70m,  até  o  vértice  1182,  de
coordenadas  N=7.535.641,82m  e  E=524.793,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
39°24'29”,  na  distância  de  168,11m,  até  o  vértice  1183,  de  coordenadas
N=7.535.771,72m  e  E=524.900,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°10'44”,  na
distância  de  322,97m,  até  o  vértice  1184,  de  coordenadas  N=7.535.859,77m  e
E=525.210,79m; daí, segue com o azimute de 19°58'44”, na distância de 380,08m,
até o vértice 1185, de coordenadas N=7.536.216,98m e E=525.340,65m; daí, segue
com  o  azimute  de  51°11'21”,  na  distância  de  244,11m,  até  o  vértice  1186,  de
coordenadas  N=7.536.369,97m  e  E=525.530,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°49'15”,  na  distância  de  323,84m,  até  o  vértice  1187,  de  coordenadas
N=7.536.587,42m e E=525.770,85m; daí,  segue com o azimute de 298°27'58”,  na
distância  de  354,07m,  até  o  vértice  1188,  de  coordenadas  N=7.536.756,18m  e
E=525.459,59m; daí, segue com o azimute de 30°57'41”, na distância de 369,07m,
até o vértice 1189, de coordenadas N=7.537.072,67m e E=525.649,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  70°33'28”,  na  distância  de  285,32m,  até  o  vértice  1190,  de
coordenadas  N=7.537.167,64m  e  E=525.918,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
118°36'31”,  na  distância  de  396,52m,  até  o  vértice  1191,  de  coordenadas
N=7.536.977,77m e E=526.266,63m; daí,  segue com o azimute de 226°27'33”,  na
distância  de  145,48m,  até  o  vértice  1192,  de  coordenadas  N=7.536.877,55m  e
E=526.161,17m; daí, segue com o azimute de 135°22'16”, na distância de 213,77m,
até o vértice 1193, de coordenadas N=7.536.725,42m e E=526.311,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  35°51'23”,  na  distância  de  136,90m,  até  o  vértice  1194,  de
coordenadas  N=7.536.836,38m  e  E=526.391,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
66°8'48”,  na  distância  de  95,94m,  até  o  vértice  1195,  de  coordenadas
N=7.536.875,17m  e  E=526.479,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  51°21'3”,  na
distância  de  84,52m,  até  o  vértice  1196,  de  coordenadas  N=7.536.927,96m  e
E=526.545,28m; daí, segue com o azimute de 73°3'42”, na distância de 89,48m, até o
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vértice 1197, de coordenadas N=7.536.954,03m e E=526.630,89m; daí, segue com o
azimute de 149°48'52”, na distância de 192,15m, até o vértice 1198, de coordenadas
N=7.536.787,93m  e  E=526.727,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  83°24'31”,  na
distância  de  200,35m,  até  o  vértice  1199,  de  coordenadas  N=7.536.810,93m  e
E=526.926,52m; daí, segue com o azimute de 129°26'40”, na distância de 90,39m,
até o vértice 1200, de coordenadas N=7.536.753,50m e E=526.996,32m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°54'44”,  na  distância  de  62,64m,  até  o  vértice  1201,  de
coordenadas  N=7.536.753,60m  e  E=527.058,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
51°16'32”,  na  distância  de  117,17m,  até  o  vértice  1202,  de  coordenadas
N=7.536.826,90m e E=527.150,38m; daí,  segue com o azimute de 351°32'44”,  na
distância  de  321,18m,  até  o  vértice  1203,  de  coordenadas  N=7.537.144,59m  e
E=527.103,16m; daí, segue com o azimute de 266°27'25”, na distância de 376,39m,
até o vértice 1204, de coordenadas N=7.537.121,33m e E=526.727,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  279°17'17”,  na  distância  de  258,51m,  até  o  vértice  1205,  de
coordenadas  N=7.537.163,05m  e  E=526.472,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
243°28'5”,  na  distância  de  155,59m,  até  o  vértice  1206,  de  coordenadas
N=7.537.093,55m e E=526.333,17m; daí,  segue com o azimute de 294°39'33”,  na
distância  de  311,28m,  até  o  vértice  1207,  de  coordenadas  N=7.537.223,43m  e
E=526.050,28m; daí, segue com o azimute de 334°19'46”, na distância de 267,58m,
até o vértice 1208, de coordenadas N=7.537.464,59m e E=525.934,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°27'50”,  na  distância  de  302,61m,  até  o  vértice  1209,  de
coordenadas  N=7.537.580,57m  e  E=526.213,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
347°1'18”,  na  distância  de  117,50m,  até  o  vértice  1210,  de  coordenadas
N=7.537.695,07m e E=526.187,47m; daí,  segue com o azimute de 290°13'43”,  na
distância  de  106,77m,  até  o  vértice  1211,  de  coordenadas  N=7.537.731,99m  e
E=526.087,29m; daí, segue com o azimute de 32°25'36”, na distância de 501,85m,
até o vértice 1212, de coordenadas N=7.538.155,59m e E=526.356,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  262°46'33”,  na  distância  de  294,49m,  até  o  vértice  1213,  de
coordenadas  N=7.538.118,56m  e  E=526.064,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
252°58'48”,  na  distância  de  237,71m,  até  o  vértice  1214,  de  coordenadas
N=7.538.048,98m e E=525.836,94m; daí,  segue com o azimute de 279°39'46”,  na
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distância  de  221,09m,  até  o  vértice  1215,  de  coordenadas  N=7.538.086,09m  e
E=525.618,99m; daí, segue com o azimute de 293°11'26”, na distância de 176,64m,
até o vértice 1216, de coordenadas N=7.538.155,65m e E=525.456,63m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°27'41”,  na  distância  de  234,51m,  até  o  vértice  1217,  de
coordenadas  N=7.538.058,25m  e  E=525.243,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
291°26'8”,  na  distância  de  139,60m,  até  o  vértice  1218,  de  coordenadas
N=7.538.109,27m e E=525.113,35m; daí,  segue com o azimute de 257°59'35”,  na
distância  de  222,86m,  até  o  vértice  1219,  de  coordenadas  N=7.538.062,91m  e
E=524.895,37m; daí, segue com o azimute de 265°41'18”, na distância de 186,00m,
até o vértice 1220, de coordenadas N=7.538.048,92m e E=524.709,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  239°56'22”,  na  distância  de  203,63m,  até  o  vértice  1221,  de
coordenadas  N=7.537.946,92m  e  E=524.533,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
312°53'48”,  na  distância  de  88,61m,  até  o  vértice  1222,  de  coordenadas
N=7.538.007,24m e E=524.468,74m; daí,  segue com o azimute de 265°53'57”,  na
distância  de  130,27m,  até  o  vértice  1223,  de  coordenadas  N=7.537.997,93m  e
E=524.338,80m; daí, segue com o azimute de 286°11'14”, na distância de 149,70m,
até o vértice 1224, de coordenadas N=7.538.039,66m e E=524.195,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°30'35”,  na  distância  de  277,93m,  até  o  vértice  1225,  de
coordenadas  N=7.538.308,74m  e  E=524.125,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°32'11”,  na  distância  de  195,65m,  até  o  vértice  1226,  de  coordenadas
N=7.538.290,12m e E=523.930,74m; daí,  segue com o azimute de 286°31'42”,  na
distância  de  130,63m,  até  o  vértice  1227,  de  coordenadas  N=7.538.327,28m  e
E=523.805,51m; daí, segue com o azimute de 251°32'49”, na distância de 205,39m,
até o vértice 1228, de coordenadas N=7.538.262,27m e E=523.610,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  264°7'4”,  na  distância  de  135,19m,  até  o  vértice  1229,  de
coordenadas  N=7.538.248,41m  e  E=523.476,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
21°31'27”,  na  distância  de  189,44m,  até  o  vértice  1230,  de  coordenadas
N=7.538.424,64m e E=523.545,71m; daí,  segue com o azimute de 357°32'36”,  na
distância  de  106,81m,  até  o  vértice  1231,  de  coordenadas  N=7.538.531,35m  e
E=523.541,13m; daí, segue com o azimute de 261°42'54”, na distância de 257,75m,
até o vértice 1232, de coordenadas N=7.538.494,21m e E=523.286,07m; daí, segue
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com  o  azimute  de  193°45'46”,  na  distância  de  233,99m,  até  o  vértice  1233,  de
coordenadas  N=7.538.266,93m  e  E=523.230,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°11'6”,  na  distância  de  215,63m,  até  o  vértice  1234,  de  coordenadas
N=7.538.197,39m e E=523.026,29m; daí,  segue com o azimute de 304°30'45”,  na
distância  de  90,06m,  até  o  vértice  1235,  de  coordenadas  N=7.538.248,42m  e
E=522.952,08m; daí, segue com o azimute de 229°36'41”, na distância de 121,76m,
até o vértice 1236, de coordenadas N=7.538.169,52m e E=522.859,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  281°10'49”,  na  distância  de  383,02m,  até  o  vértice  1237,  de
coordenadas  N=7.538.243,79m  e  E=522.483,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
289°4'59”,  na  distância  de  382,81m,  até  o  vértice  1238,  de  coordenadas
N=7.538.368,94m e E=522.121,82m; daí,  segue com o azimute de 223°34'31”,  na
distância  de  134,43m,  até  o  vértice  1239,  de  coordenadas  N=7.538.271,55m  e
E=522.029,16m; daí, segue com o azimute de 266°35'41”, na distância de 311,32m,
até o vértice 1240, de coordenadas N=7.538.253,06m e E=521.718,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  329°37'14”,  na  distância  de  155,89m,  até  o  vértice  1241,  de
coordenadas  N=7.538.387,55m  e  E=521.639,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
281°18'51”,  na  distância  de  260,20m,  até  o  vértice  1242,  de  coordenadas
N=7.538.438,60m  e  E=521.384,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  23°6'42”,  na
distância  de  378,16m,  até  o  vértice  1243,  de  coordenadas  N=7.538.786,40m  e
E=521.532,85m; daí, segue com o azimute de 107°43'48”, na distância de 243,50m,
até o vértice 1244, de coordenadas N=7.538.712,25m e E=521.764,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  86°33'33”,  na  distância  de  385,66m,  até  o  vértice  1245,  de
coordenadas  N=7.538.735,40m  e  E=522.149,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
58°55'44”,  na  distância  de  449,33m,  até  o  vértice  1246,  de  coordenadas
N=7.538.967,30m  e  E=522.534,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  62°35'1”,  na
distância  de  282,15m,  até  o  vértice  1247,  de  coordenadas  N=7.539.097,21m  e
E=522.785,07m; daí, segue com o azimute de 105°33'37”, na distância de 380,40m,
até o vértice 1248, de coordenadas N=7.538.995,17m e E=523.151,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  56°20'1”,  na  distância  de  234,09m,  até  o  vértice  1249,  de
coordenadas  N=7.539.124,94m  e  E=523.346,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°59'12”,  na  distância  de  341,13m,  até  o  vértice  1250,  de  coordenadas
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N=7.539.366,22m  e  E=523.587,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°29'40”,  na
distância  de  259,84m,  até  o  vértice  1251,  de  coordenadas  N=7.539.435,68m  e
E=523.837,91m; daí, segue com o azimute de 67°53'6”, na distância de 480,67m, até
o vértice 1252, de coordenadas N=7.539.616,64m e E=524.283,21m; daí, segue com
o azimute de 64°14'2”, na distância de 298,74m, até o vértice 1253, de coordenadas
N=7.539.746,50m  e  E=524.552,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°43'20”,  na
distância  de  186,01m,  até  o  vértice  1254,  de  coordenadas  N=7.539.760,38m  e
E=524.737,75m; daí, segue com o azimute de 93°21'35”, na distância de 256,27m,
até o vértice 1255, de coordenadas N=7.539.745,36m e E=524.993,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  23°29'15”,  na  distância  de  134,67m,  até  o  vértice  1256,  de
coordenadas  N=7.539.868,87m  e  E=525.047,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
101°48'28”,  na  distância  de  190,73m,  até  o  vértice  1257,  de  coordenadas
N=7.539.829,84m  e  E=525.233,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  64°55'42”,  na
distância  de  153,65m,  até  o  vértice  1258,  de  coordenadas  N=7.539.894,95m  e
E=525.373,11m; daí, segue com o azimute de 349°42'38”, na distância de 155,52m,
até o vértice 1259, de coordenadas N=7.540.047,97m e E=525.345,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  278°50'48”,  na  distância  de  172,24m,  até  o  vértice  1260,  de
coordenadas  N=7.540.074,46m  e  E=525.175,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
330°51'41”,  na  distância  de  121,54m,  até  o  vértice  1261,  de  coordenadas
N=7.540.180,62m  e E=525.115,97m;  daí,  segue  com o  azimute  de  349°18'9”,  na
distância  de  138,71m,  até  o  vértice  1262,  de  coordenadas  N=7.540.316,92m  e
E=525.090,22m; daí, segue com o azimute de 274°58'60”, na distância de 214,19m,
até o vértice 1263, de coordenadas N=7.540.335,52m e E=524.876,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  282°31'31”,  na  distância  de  256,52m,  até  o  vértice  1264,  de
coordenadas  N=7.540.391,15m  e  E=524.626,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°5'4”,  na  distância  de  206,69m,  até  o  vértice  1265,  de  coordenadas
N=7.540.534,95m  e  E=524.477,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  326°20'7”,  na
distância  de  117,02m,  até  o  vértice  1266,  de  coordenadas  N=7.540.632,35m  e
E=524.413,09m; daí, segue com o azimute de 355°24'47”, na distância de 116,28m,
até o vértice 1267, de coordenadas N =7.540.748,26m e E=524.403,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  41°52'12”,  na  distância  de  180,65m,  até  o  vértice  1268,  de
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coordenadas  N=7.540.882,78m  e  E=524.524,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
321°20'33”,  na  distância  de  237,58m,  até  o  vértice  1269,  de  coordenadas
N=7.541.068,31m e E=524.375,95m; daí,  segue com o azimute de 236°18'28”,  na
distância  de  133,78m,  até  o  vértice  1270,  de  coordenadas  N=7.540.994,10m  e
E=524.264,64m; daí, segue com o azimute de 225°1'7”, na distância de 131,18m, até
o vértice 1271, de coordenadas N=7.540.901,37m e E=524.171,86m; daí, segue com
o  azimute  de  328°14'27”,  na  distância  de  229,08m,  até  o  vértice  1272,  de
coordenadas  N=7.541.096,15m  e  E=524.051,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
299°43'19”,  na  distância  de  112,16m,  até  o  vértice  1273,  de  coordenadas
N=7.541.151,76m e E=523.953,88m; daí,  segue com o azimute de 326°26'15”,  na
distância  de  175,53m,  até  o  vértice  1274,  de  coordenadas  N=7.541.298,02m  e
E=523.856,84m; daí, segue com o azimute de 236°24'5”, na distância de 285,41m,
até o vértice 1275, de coordenadas N=7.541.140,08m e E=523.619,12m; daí, segue
com  o  azimute  de  226°46'42”,  na  distância  de  226,91m,  até  o  vértice  1276,  de
coordenadas  N=7.540.984,69m  e  E=523.453,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°50'20”,  na  distância  de  143,10m,  até  o  vértice  1277,  de  coordenadas
N=7.541.040,23m e E=523.321,88m; daí,  segue com o azimute de 295°16'39”,  na
distância  de  368,33m,  até  o  vértice  1278,  de  coordenadas  N=7.541.197,51m  e
E=522.988,81m; daí, segue com o azimute de 224°0'26”, na distância de 142,13m,
até o vértice 1279, de coordenadas N=7.541.095,29m e E=522.890,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  225°22'2”,  na  distância  de  158,10m,  até  o  vértice  1280,  de
coordenadas  N=7.540.984,21m  e  E=522.777,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
276°10'34”,  na  distância  de  221,12m,  até  o  vértice  1281,  de  coordenadas
N=7.541.008,00m e E=522.557,73m; daí,  segue com o azimute de 304°18'34”,  na
distância  de  129,49m,  até  o  vértice  1282,  de  coordenadas  N=7.541.080,99m  e
E=522.450,77m; daí, segue com o azimute de 357°58'26”, na distância de 382,63m,
até o vértice 1283, de coordenadas N=7.541.463,38m e E=522.437,24m; daí, segue
com  o  azimute  de  27°34'54”,  na  distância  de  119,24m,  até  o  vértice  1284,  de
coordenadas  N=7.541.569,07m  e  E=522.492,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
312°47'59”,  na  distância  de  120,06m,  até  o  vértice  1285,  de  coordenadas
N=7.541.650,64m e E=522.404,36m; daí,  segue com o azimute de 306°44'42”,  na
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distância  de  99,99m,  até  o  vértice  1286,  de  coordenadas  N=7.541.710,46m  e
E=522.324,23m; daí, segue com o azimute de 321°25'11”, na distância de 138,28m,
até o vértice 1287, de coordenadas N=7.541.818,56m e E=522.238,00m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°27'58”,  na  distância  de  60,49m,  até  o  vértice  1288,  de
coordenadas  N=7.541.795,38m  e  E=522.182,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
207°40'50”,  na  distância  de  242,78m,  até  o  vértice  1289,  de  coordenadas
N=7.541.580,38m e E=522.069,34m; daí,  segue com o azimute de 242°41'41”,  na
distância  de  192,13m,  até  o  vértice  1290,  de  coordenadas  N=7.541.492,25m  e
E=521.898,62m; daí, segue com o azimute de 170°39'26”, na distância de 124,30m,
até o vértice 1291, de coordenadas N=7.541.369,60m e E=521.918,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°4'1”,  na  distância  de  139,46m,  até  o  vértice  1292,  de
coordenadas  N=7.541.278,23m  e  E=521.813,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
280°52'33”,  na  distância  de  159,40m,  até  o  vértice  1293,  de  coordenadas
N=7.541.308,30m e E=521.656,90m; daí,  segue com o azimute de 263°37'48”,  na
distância  de  110,15m,  até  o  vértice  1294,  de  coordenadas  N=7.541.296,08m  e
E=521.547,43m; daí, segue com o azimute de 223°22'11”, na distância de 104,50m,
até o vértice 1295, de coordenadas N=7.541.220,12m e E=521.475,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  289°18'28”,  na  distância  de  53,21m,  até  o  vértice  1296,  de
coordenadas  N=7.541.237,71m  e  E=521.425,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
339°28'40”,  na  distância  de  153,15m,  até  o  vértice  1297,  de  coordenadas
N=7.541.381,14m e E=521.371,76m; daí,  segue com o azimute de 323°45'19”,  na
distância  de  78,84m,  até  o  vértice  1298,  de  coordenadas  N=7.541.444,72m  e
E=521.325,15m; daí, segue com o azimute de 14°13'37”, na distância de 98,02m, até
o vértice 1299, de coordenadas N=7.541.539,73m e E=521.349,24m; daí, segue com
o azimute de 5°21'39”, na distância de 221,22m, até o vértice 1300, de coordenadas
N=7.541.759,99m  e  E=521.369,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  359°31'7”,  na
distância  de  176,41m,  até  o  vértice  1301,  de  coordenadas  N=7.541.936,39m  e
E=521.368,42m; daí, segue com o azimute de 257°39'46”, na distância de 251,26m,
até o vértice 1302, de coordenadas N=7.541.882,71m e E=521.122,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  324°52'3”,  na  distância  de  105,85m,  até  o  vértice  1303,  de
coordenadas  N=7.541.969,27m  e  E=521.062,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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271°12'9”,  na  distância  de  146,92m,  até  o  vértice  1304,  de  coordenadas
N=7.541.972,35m e E=520.915,16m; daí,  segue com o azimute de 349°26'43”,  na
distância  de  102,83m,  até  o  vértice  1305,  de  coordenadas  N=7.542.073,45m  e
E=520.896,32m; daí, segue com o azimute de 359°24'9”, na distância de 113,07m,
até o vértice 1306, de coordenadas N=7.542.186,52m e E=520.895,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  271°25'56”,  na  distância  de  79,39m,  até  o  vértice  1307,  de
coordenadas  N=7.542.188,50m  e  E=520.815,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
305°16'23”,  na  distância  de  133,22m,  até  o  vértice  1308,  de  coordenadas
N=7.542.265,43m  e  E=520.707,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°50'25”,  na
distância  de  123,39m,  até  o  vértice  1309,  de  coordenadas  N=7.542.365,46m  e
E=520.779,27m; daí, segue com o azimute de 72°40'8”, na distância de 106,49m, até
o vértice 1310, de coordenadas N=7.542.397,18m e E=520.880,92m; daí, segue com
o  azimute  de  104°22'41”,  na  distância  de  148,81m,  até  o  vértice  1311,  de
coordenadas  N=7.542.360,23m  e  E=521.025,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°40'23”,  na  distância  de  79,76m,  até  o  vértice  1312,  de  coordenadas
N=7.542.386,63m e E=521.100,33m; daí,  segue com o azimute de 104°42'43”,  na
distância  de  205,04m,  até  o  vértice  1313,  de  coordenadas  N=7.542.334,56m  e
E=521.298,65m; daí, segue com o azimute de 57°28'16”, na distância de 239,30m,
até o vértice 1314, de coordenadas N=7.542.463,24m e E=521.500,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  353°13'7”,  na  distância  de  59,53m,  até  o  vértice  1315,  de
coordenadas  N=7.542.522,35m  e  E=521.493,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
286°12'27”,  na  distância  de  199,22m,  até  o  vértice  1316,  de  coordenadas
N=7.542.577,96m  e  E=521.302,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  2°52'31”,  na
distância  de  95,70m,  até  o  vértice  1317,  de  coordenadas  N=7.542.673,54m  e
E=521.306,87m; daí, segue com o azimute de 319°6'2”, na distância de 69,65m, até o
vértice 1318, de coordenadas N=7.542.726,18m e E=521.261,27m; daí, segue com o
azimute de 325°22'11”, na distância de 39,43m, até o vértice 1319, de coordenadas
N=7.542.758,62m  e  E=521.238,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  18°13'53”,  na
distância  de  84,46m,  até  o  vértice  1320,  de  coordenadas  N=7.542.838,85m  e
E=521.265,29m; daí, segue com o azimute de 53°57'7”, na distância de 78,84m, até o
vértice 1321, de coordenadas N=7.542.885,24m e E=521.329,03m; daí, segue com o
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azimute de 18°7'24”,  na distância de 71,39m, até o vértice 1322, de coordenadas
N=7.542.953,09m  e  E=521.351,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  309°39'8”,  na
distância  de  51,69m,  até  o  vértice  1323,  de  coordenadas  N=7.542.986,08m  e
E=521.311,44m; daí, segue com o azimute de 309°5'4”, na distância de 116,76m, até
o vértice 1324, de coordenadas N=7.543.059,69m e E=521.220,81m; daí, segue com
o azimute de 272°9'31”, na distância de 75,32m, até o vértice 1325, de coordenadas
N=7.543.062,53m  e  E=521.145,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  257°19'7”,  na
distância  de  100,11m,  até  o  vértice  1326,  de  coordenadas  N=7.543.040,55m  e
E=521.047,87m; daí, segue com o azimute de 295°26'37”, na distância de 155,46m,
até o vértice 1327, de coordenadas N=7.543.107,34m e E=520.907,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  350°24'52”,  na  distância  de  158,13m,  até  o  vértice  1328,  de
coordenadas  N=7.543.263,25m  e  E=520.881,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°44'39”,  na  distância  de  184,69m,  até  o  vértice  1329,  de  coordenadas
N=7.543.273,74m  e  E=521.065,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  98°22'51”,  na
distância  de  239,14m,  até  o  vértice  1330,  de  coordenadas  N=7.543.238,89m  e
E=521.302,15m; daí, segue com o azimute de 50°41'3”, na distância de 197,78m, até
o vértice 1331, de coordenadas N=7.543.364,20m e E=521.455,16m; daí, segue com
o  azimute  de  319°26'54”,  na  distância  de  315,76m,  até  o  vértice  1332,  de
coordenadas  N=7.543.604,12m  e  E=521.249,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
294°22'25”,  na  distância  de  202,30m,  até  o  vértice  1333,  de  coordenadas
N=7.543.687,61m  e  E=521.065,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  277°57'6”,  na
distância  de  151,08m,  até  o  vértice  1334,  de  coordenadas  N=7.543.708,51m  e
E=520.915,98m; daí, segue com o azimute de 252°59'37”, na distância de 178,23m,
até o vértice 1335, de coordenadas N=7.543.656,38m e E=520.745,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°40'57”,  na  distância  de  214,99m,  até  o  vértice  1336,  de
coordenadas  N=7.543.621,57m  e  E=520.533,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
346°25'50”,  na  distância  de  207,53m,  até  o  vértice  1337,  de  coordenadas
N=7.543.823,31m e E=520.484,69m; daí,  segue com o azimute de 305°38'59”,  na
distância  de  196,92m,  até  o  vértice  1338,  de  coordenadas  N=7.543.938,09m  e
E=520.324,67m; daí, segue com o azimute de 248°45'30”, na distância de 201,58m,
até o vértice 1339, de coordenadas N=7.543.865,05m e E=520.136,78m; daí, segue
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com  o  azimute  de  247°11'53”,  na  distância  de  332,02m,  até  o  vértice  1340,  de
coordenadas  N=7.543.736,38m  e  E=519.830,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°17'43”,  na  distância  de  137,08m,  até  o  vértice  1341,  de  coordenadas
N=7.543.656,38m  e  E=519.719,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  249°9'44”,  na
distância  de  264,25m,  até  o  vértice  1342,  de  coordenadas  N=7.543.562,38m  e
E=519.472,44m; daí, segue com o azimute de 304°36'27”, na distância de 122,61m,
até o vértice 1343, de coordenadas N=7.543.632,02m e E=519.371,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  359°59'21”,  na  distância  de  288,68m,  até  o  vértice  1344,  de
coordenadas  N=7.543.920,70m  e  E=519.371,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°57'9”,  na  distância  de  163,02m,  até  o  vértice  1345,  de  coordenadas
N=7.543.889,46m  e E=519.211,47m;  daí,  segue  com o  azimute  de  334°56'9”,  na
distância  de  238,05m,  até  o  vértice  1346,  de  coordenadas  N=7.544.105,10m  e
E=519.110,62m; daí, segue com o azimute de 265°9'6”, na distância de 177,53m, até
o vértice 1347, de coordenadas N=7.544.090,09m e E=518.933,72m; daí, segue com
o  azimute  de  221°25'48”,  na  distância  de  196,67m,  até  o  vértice  1348,  de
coordenadas  N=7.543.942,63m  e  E=518.803,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
160°2'41”,  na  distância  de  175,36m,  até  o  vértice  1349,  de  coordenadas
N=7.543.777,80m e E=518.863,43m; daí,  segue com o azimute de 232°57'42”,  na
distância  de  327,18m,  até  o  vértice  1350,  de  coordenadas  N=7.543.580,73m  e
E=518.602,27m; daí, segue com o azimute de 304°32'50”, na distância de 71m, até o
vértice 1351, de coordenadas N=7.543.620,99m e E=518.543,79m; daí, segue com o
azimute de 358°2'24”,  na distância de  185m, até o vértice 1352,  de coordenadas
N=7.543.805,88m e E=518.537,46m; daí,  segue com o azimute de 272°19'24”,  na
distância  de  48,36m,  até  o  vértice  1353,  de  coordenadas  N=7.543.807,84m  e
E=518.489,14m; daí, segue com o azimute de 234°37'37”, na distância de 268,82m,
até o vértice 1354, de coordenadas N=7.543.652,22m e E=518.269,94m; daí, segue
com  o  azimute  de  269°38'26”,  na  distância  de  170,76m,  até  o  vértice  1355,  de
coordenadas  N=7.543.651,15m  e  E=518.099,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°56'19”,  na  distância  de  50,84m,  até  o  vértice  1356,  de  coordenadas
N=7.543.701,61m e E=518.105,33m; daí,  segue com o azimute de 310°42'39”,  na
distância  de  165,18m,  até  o  vértice  1357,  de  coordenadas  N=7.543.809,35m  e
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E=517.980,12m; daí, segue com o azimute de 357°0'10”, na distância de 466,78m,
até o vértice 1358, de coordenadas N=7.544.275,49m e E=517.955,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  244°21'9”,  na  distância  de  289,31m,  até  o  vértice  1359,  de
coordenadas  N=7.544.150,26m  e  E=517.694,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°10'41”,  na  distância  de  169,83m,  até  o  vértice  1360,  de  coordenadas
N=7.544.268,62m e E=517.573,11m; daí,  segue com o azimute de 269°57'56”,  na
distância  de  128,74m,  até  o  vértice  1361,  de  coordenadas  N=7.544.268,54m  e
E=517.444,37m; daí, segue com o azimute de 226°32'25”, na distância de 90,97m,
até o vértice 1362, de coordenadas N=7.544.205,96m e E=517.378,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°16'43”,  na  distância  de  183,19m,  até  o  vértice  1363,  de
coordenadas  N=7.544.070,42m  e  E=517.255,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
179°14'3”,  na  distância  de  123,80m,  até  o  vértice  1364,  de  coordenadas
N=7.543.946,64m e E=517.256,75m; daí,  segue com o azimute de 237°15'20”,  na
distância  de  132,29m,  até  o  vértice  1365,  de  coordenadas  N=7.543.875,08m  e
E=517.145,49m; daí, segue com o azimute de 236°25'4”, na distância de 175,04m,
até o vértice 1366, de coordenadas N=7.543.778,26m e E=516.999,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°26'25”,  na  distância  de  96,52m,  até  o  vértice  1367,  de
coordenadas  N=7.543.698,66m  e  E=516.945,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
156°53'38”,  na  distância  de  118,20m,  até  o  vértice  1368,  de  coordenadas
N=7.543.589,94m e E=516.991,46m; daí,  segue com o azimute de 227°31'47”,  na
distância  de  291,40m,  até  o  vértice  1369,  de  coordenadas  N=7.543.393,19m  e
E=516.776,52m; daí, segue com o azimute de 221°7'20”, na distância de 206,04m,
até o vértice 1370, de coordenadas N=7.543.237,98m e E=516.641,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°56'52”,  na  distância  de  233,78m,  até  o  vértice  1371,  de
coordenadas  N=7.543.142,69m  e  E=516.427,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
180°24'1”,  na  distância  de  163,77m,  até  o  vértice  1372,  de  coordenadas
N=7.542.978,93m e E=516.426,38m; daí,  segue com o azimute de 278°51'17”,  na
distância  de  235,78m,  até  o  vértice  1373,  de  coordenadas  N=7.543.015,22m  e
E=516.193,41m; daí, segue com o azimute de 292°44'59”, na distância de 90,53m,
até o vértice 1374, de coordenadas N=7.543.050,23m e E=516.109,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°49'22”,  na  distância  de  280,54m,  até  o  vértice  1375,  de
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coordenadas  N=7.542.995,85m  e  E=515.834,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°3'49”,  na  distância  de  282,84m,  até  o  vértice  1376,  de  coordenadas
N=7.542.776,24m e E=515.656,46m; daí,  segue com o azimute de 165°38'28”,  na
distância  de  154,40m,  até  o  vértice  1377,  de  coordenadas  N=7.542.626,66m  e
E=515.694,75m; daí, segue com o azimute de 200°23'55”, na distância de 259,71m,
até o vértice 1378, de coordenadas N=7.542.383,23m e E=515.604,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°41'5”,  na  distância  de  217,91m,  até  o  vértice  1379,  de
coordenadas  N=7.542.283,24m  e  E=515.410,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°51'8”,  na  distância  de  114,48m,  até  o  vértice  1380,  de  coordenadas
N=7.542.302,83m e E=515.297,83m; daí,  segue com o azimute de 265°33'41”,  na
distância  de  184,80m,  até  o  vértice  1381,  de  coordenadas  N=7.542.288,52m  e
E=515.113,59m; daí, segue com o azimute de 219°20'2”, na distância de 256,86m,
até o vértice 1382, de coordenadas N=7.542.089,85m e E=514.950,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°2'17”,  na  distância  de  67,61m,  até  o  vértice  1383,  de
coordenadas  N=7.542.061,32m  e  E=514.889,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°52'46”,  na  distância  de  92,92m,  até  o  vértice  1384,  de  coordenadas
N=7.541.969,28m e E=514.876,75m; daí,  segue com o azimute de 115°31'43”,  na
distância  de  162,01m,  até  o  vértice  1385,  de  coordenadas  N=7.541.899,46m  e
E=515.022,95m; daí, segue com o azimute de 138°24'5”, na distância de 98,51m, até
o vértice 1386, de coordenadas N=7.541.825,79m e E=515.088,35m; daí, segue com
o  azimute  de  229°43'10”,  na  distância  de  241,10m,  até  o  vértice  1387,  de
coordenadas  N=7.541.669,91m  e  E=514.904,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
220°4'46”,  na  distância  de  205,37m,  até  o  vértice  1388,  de  coordenadas
N=7.541.512,77m  e  E=514.772,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  256°58'2”,  na
distância  de  343,86m,  até  o  vértice  1389,  de  coordenadas  N=7.541.435,23m  e
E=514.437,19m; daí, segue com o azimute de 352°1'33”, na distância de 71,25m, até
o vértice 1390, de coordenadas N=7.541.505,79m e E=514.427,31m; daí, segue com
o azimute de 293°31'36”, na distância de 75,72m, até o vértice 1391, de coordenadas
N=7.541.536,02m e E=514.357,88m; daí,  segue com o azimute de 325°22'45”,  na
distância  de  123,16m,  até  o  vértice  1392,  de  coordenadas  N=7.541.637,37m  e
E=514.287,91m; daí, segue com o azimute de 257°54'1”, na distância de 220,79m,
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até o vértice 1393, de coordenadas N=7.541.591,09m e E=514.072,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°24'30”,  na  distância  de  227,69m,  até  o  vértice  1394,  de
coordenadas  N=7.541.511,01m  e  E=513.858,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
252°59'44”,  na  distância  de  246,77m,  até  o  vértice  1395,  de  coordenadas
N=7.541.438,84m  e  E=513.622,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  215°5'60”,  na
distância  de  100,87m,  até  o  vértice  1396,  de  coordenadas  N=7.541.356,31m  e
E=513.564,90m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Itamonte  e  nos  limites  do
Município de Pouso Alto; daí, segue confrontando com o Município de Pouso Alto,
com  o  azimute  de  267°52'54”,  na  distância  de  205,91m,  até  o  vértice  1397,  de
coordenadas  N=7.541.348,70m  e  E=513.359,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°52'52”,  na  distância  de  13,68m,  até  o  vértice  1398,  de  coordenadas
N=7.541.348,20m e E=513.345,46m; daí,  segue com o azimute de 267°52'51”,  na
distância  de  126,96m,  até  o  vértice  1399,  de  coordenadas  N=7.541.343,50m  e
E=513.218,59m; daí, segue com o azimute de 308°25'20”, na distância de 169,17m,
até o vértice 1400, de coordenadas N=7.541.448,63m e E=513.086,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°50'14”,  na  distância  de  87,40m,  até  o  vértice  1401,  de
coordenadas  N=7.541.436,22m  e  E=512.999,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
242°51'50”,  na  distância  de  346,28m,  até  o  vértice  1402,  de  coordenadas
N=7.541.278,28m  e  E=512.691,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  318°57'3”,  na
distância  de  225,24m,  até  o  vértice  1403,  de  coordenadas  N=7.541.448,14m  e
E=512.543,46m; daí, segue com o azimute de 337°18'42”, na distância de 136,37m,
até o vértice 1404, de coordenadas N=7.541.573,96m e E=512.490,86m; daí, segue
com  o  azimute  de  23°26'27”,  na  distância  de  212,09m,  até  o  vértice  1405,  de
coordenadas  N=7.541.768,55m  e  E=512.575,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
77°11'40”,  na  distância  de  266,62m,  até  o  vértice  1406,  de  coordenadas
N=7.541.827,64m  e  E=512.835,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°41'14”,  na
distância  de  246,43m,  até  o  vértice  1407,  de  coordenadas  N=7.541.892,72m  e
E=513.072,90m; daí, segue com o azimute de 52°25'31”, na distância de 141,06m,
até o vértice 1408, de coordenadas N=7.541.978,74m e E=513.184,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  46°1'51”,  na  distância  de  159,36m,  até  o  vértice  1409,  de
coordenadas  N=7.542.089,38m  e  E=513.299,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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106°48'39”,  na  distância  de  30,02m,  até  o  vértice  1410,  de  coordenadas
N=7.542.080,70m  e  E=513.328,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  54°0'27”,  na
distância  de  95,21m,  até  o  vértice  1411,  de  coordenadas  N=7.542.136,66m  e
E=513.405,17m; daí, segue com o azimute de 348°47'44”, na distância de 77,75m,
até o vértice 1412, de coordenadas N=7.542.212,92m e E=513.390,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  15°5'5”,  na  distância  de  89,32m,  até  o  vértice  1413,  de
coordenadas  N=7.542.299,17m  e  E=513.413,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
59°10'17”,  na  distância  de  133,25m,  até  o  vértice  1414,  de  coordenadas
N=7.542.367,45m  e  E=513.527,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  88°50'29”,  na
distância  de  81,03m,  até  o  vértice  1415,  de  coordenadas  N=7.542.369,09m  e
E=513.608,75m; daí, segue com o azimute de 60°19'39”, na distância de 67,36m, até
o vértice 1416, de coordenadas N=7.542.402,44m e E=513.667,27m; daí, segue com
o azimute de 65°5'6”, na distância de 100,45m, até o vértice 1417, de coordenadas
N=7.542.444,75m e E=513.758,37m; daí,  segue com o azimute de 109°13'19”,  na
distância  de  44,84m,  até  o  vértice  1418,  de  coordenadas  N=7.542.429,99m  e
E=513.800,71m; daí, segue com o azimute de 90°30'5”, na distância de 226,88m, até
o vértice 1419, de coordenadas N=7.542.428,00m e E=514.027,58m; daí, segue com
o azimute de 75°31'48”, na distância de 550,70m, até o vértice 1420, de coordenadas
N=7.542.565,61m  e  E=514.560,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°1'52”,  na
distância  de  292,49m,  até  o  vértice  1421,  de  coordenadas  N=7.542.565,45m  e
E=514.853,30m; daí, segue com o azimute de 17°2'46”, na distância de 254,68m, até
o vértice 1422, de coordenadas N=7.542.808,94m e E=514.927,96m; daí, segue com
o  azimute  de  358°25'50”,  na  distância  de  178,17m,  até  o  vértice  1423,  de
coordenadas  N=7.542.987,04m  e  E=514.923,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
8°26'59”,  na  distância  de  235,08m,  até  o  vértice  1424,  de  coordenadas
N=7.543.219,57m e E=514.957,62m; daí,  segue com o azimute de 308°19'41”,  na
distância  de  119,73m,  até  o  vértice  1425,  de  coordenadas  N=7.543.293,82m  e
E=514.863,69m; daí, segue com o azimute de 341°9'31”, na distância de 242,28m,
até o vértice 1426, de coordenadas N=7.543.523,12m e E=514.785,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  300°11'23”,  na  distância  de  157,39m,  até  o  vértice  1427,  de
coordenadas  N=7.543.602,27m  e  E=514.649,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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268°44'58”,  na  distância  de  81,65m,  até  o  vértice  1428,  de  coordenadas
N=7.543.600,48m e E=514.567,77m; daí,  segue com o azimute de 188°44'20”,  na
distância  de  208,16m,  até  o  vértice  1429,  de  coordenadas  N=7.543.394,74m  e
E=514.536,15m; daí, segue com o azimute de 154°21'13”, na distância de 276,64m,
até o vértice 1430, de coordenadas N=7.543.145,36m e E=514.655,88m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°45'15”,  na  distância  de  341,98m,  até  o  vértice  1431,  de
coordenadas  N=7.542.864,39m  e  E=514.460,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
274°37'3”,  na  distância  de  246,17m,  até  o  vértice  1432,  de  coordenadas
N=7.542.884,21m e E=514.215,56m; daí,  segue com o azimute de 352°11'33”,  na
distância  de  139,05m,  até  o  vértice  1433,  de  coordenadas  N=7.543.021,97m  e
E=514.196,67m; daí, segue com o azimute de 267°52'22”, na distância de 203,16m,
até o vértice 1434, de coordenadas N=7.543.014,43m e E=513.993,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  196°18'21”,  na  distância  de  139,82m,  até  o  vértice  1435,  de
coordenadas  N=7.542.880,24m  e  E=513.954,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°55'42”,  na  distância  de  109,80m,  até  o  vértice  1436,  de  coordenadas
N=7.542.870,53m  e  E=513.845,03m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  217°29'8”,  na
distância  de  24,74m,  até  o  vértice  1437,  de  coordenadas  N=7.542.850,90m  e
E=513.829,98m; daí, segue com o azimute de 309°54'39”, na distância de 124,59m,
até o vértice 1438, de coordenadas N=7.542.930,84m e E=513.734,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  285°37'8”,  na  distância  de  58,76m,  até  o  vértice  1439,  de
coordenadas  N=7.542.946,65m  e  E=513.677,82m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°31'1”,  na  distância  de  46,61m,  até  o  vértice  1440,  de  coordenadas
N=7.542.914,58m e E=513.644,01m; daí,  segue com o azimute de 274°50'45”,  na
distância  de  95,24m,  até  o  vértice  1441,  de  coordenadas  N=7.542.922,63m  e
E=513.549,11m; daí, segue com o azimute de 340°13'22”, na distância de 79,52m,
até o vértice 1442, de coordenadas N=7.542.997,46m e E=513.522,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  294°8'39”,  na  distância  de  54,22m,  até  o  vértice  1443,  de
coordenadas  N=7.543.019,63m  e  E=513.472,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
316°53'55”,  na  distância  de  83,83m,  até  o  vértice  1444,  de  coordenadas
N=7.543.080,84m e E=513.415,45m; daí,  segue com o azimute de 352°42'48”,  na
distância  de  48,29m,  até  o  vértice  1445,  de  coordenadas  N=7.543.128,74m  e
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E=513.409,32m; daí, segue com o azimute de 70°12'30”, na distância de 45,37m, até
o vértice 1446, de coordenadas N=7.543.144,11m e E=513.452,01m; daí, segue com
o azimute de 57°43'49”, na distância de 70,85m, até o vértice 1447, de coordenadas
N=7.543.181,93m  e E=513.511,91m;  daí,  segue  com o  azimute  de  42°21'15”,  na
distância  de  93,56m,  até  o  vértice  1448,  de  coordenadas  N=7.543.251,08m  e
E=513.574,95m; daí, segue com o azimute de 281°40'31”, na distância de 86,49m,
até o vértice 1449, de coordenadas N=7.543.268,58m e E=513.490,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  259°40'45”,  na  distância  de  67,53m,  até  o  vértice  1450,  de
coordenadas  N=7.543.256,48m  e  E=513.423,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
333°35'18”,  na  distância  de  53,75m,  até  o  vértice  1451,  de  coordenadas
N=7.543.304,62m e E=513.399,90m; daí,  segue com o azimute de 267°39'53”,  na
distância  de  133,38m,  até  o  vértice  1452,  de  coordenadas  N=7.543.299,19m  e
E=513.266,64m; daí, segue com o azimute de 265°40'26”, na distância de 91,86m,
até o vértice 1453, de coordenadas N=7.543.292,26m e E=513.175,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  250°7'13”,  na  distância  de  104,45m,  até  o  vértice  1454,  de
coordenadas  N=7.543.256,74m  e  E=513.076,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
255°54'23”,  na  distância  de  185,83m,  até  o  vértice  1455,  de  coordenadas
N=7.543.211,49m e E=512.896,57m; daí,  segue com o azimute de 281°14'49”,  na
distância  de  119,76m,  até  o  vértice  1456,  de  coordenadas  N=7.543.234,84m  e
E=512.779,11m; daí, segue com o azimute de 268°36'2”, na distância de 149,37m,
até o vértice 1457, de coordenadas N=7.543.231,20m e E=512.629,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  257°9'33”,  na  distância  de  80,31m,  até  o  vértice  1458,  de
coordenadas  N=7.543.213,35m  e  E=512.551,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
338°24'39”,  na  distância  de  146,23m,  até  o  vértice  1459,  de  coordenadas
N=7.543.349,32m e E=512.497,68m; daí,  segue com o azimute de 355°52'34”,  na
distância  de  111,70m,  até  o  vértice  1460,  de  coordenadas  N=7.543.460,73m  e
E=512.489,64m; daí, segue com o azimute de 316°2'51”, na distância de 150,33m,
até o vértice 1461, de coordenadas N=7.543.568,96m e E=512.385,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  346°12'15”,  na  distância  de  55,49m,  até  o  vértice  1462,  de
coordenadas  N=7.543.622,84m  e  E=512.372,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
300°38'36”,  na  distância  de  89,11m,  até  o  vértice  1463,  de  coordenadas
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N=7.543.668,26m  e  E=512.295,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  23°12'14”,  na
distância  de  201,72m,  até  o  vértice  1464,  de  coordenadas  N=7.543.853,67m  e
E=512.374,89m; daí, segue com o azimute de 95°25'44”, na distância de 134,74m,
até o vértice 1465, de coordenadas N=7.543.840,92m e E=512.509,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  63°54'32”,  na  distância  de  166,55m,  até  o  vértice  1466,  de
coordenadas  N=7.543.914,17m  e  E=512.658,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
41°14'1”,  na  distância  de  74,80m,  até  o  vértice  1467,  de  coordenadas
N=7.543.970,42m  e  E=512.707,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°40'7”,  na
distância  de  175,60m,  até  o  vértice  1468,  de  coordenadas  N=7.544.096,02m  e
E=512.585,19m; daí, segue com o azimute de 1°7'13”, na distância de 80,55m, até o
vértice 1469, de coordenadas N=7.544.176,56m e E=512.586,77m; daí, segue com o
azimute de 18°51'53”, na distância de 103,90m, até o vértice 1470, de coordenadas
N=7.544.274,87m  e  E=512.620,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  64°55'58”,  na
distância  de  114,72m,  até  o  vértice  1471,  de  coordenadas  N=7.544.323,48m  e
E=512.724,28m; daí, segue com o azimute de 111°8'2”, na distância de 118,77m, até
o vértice 1472, de coordenadas N=7.544.280,66m e E=512.835,06m; daí, segue com
o  azimute  de  130°26'59”,  na  distância  de  231,69m,  até  o  vértice  1473,  de
coordenadas  N=7.544.130,35m  e  E=513.011,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
136°18'22”,  na  distância  de  120,23m,  até  o  vértice  1474,  de  coordenadas
N=7.544.043,41m  e  E=513.094,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  94°22'54”,  na
distância  de  409,92m,  até  o  vértice  1475,  de  coordenadas  N=7.544.012,10m  e
E=513.503,15m; daí, segue com o azimute de 49°34'3”, na distância de 182,32m, até
o vértice 1476, de coordenadas N=7.544.130,34m e E=513.641,92m; daí, segue com
o azimute de 16°18'32”, na distância de 211,19m, até o vértice 1477, de coordenadas
N=7.544.333,03m  e  E=513.701,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  73°9'21”,  na
distância  de  217,51m,  até  o  vértice  1478,  de  coordenadas  N=7.544.396,05m  e
E=513.909,41m; daí, segue com o azimute de 105°8'59”, na distância de 181,88m,
até o vértice 1479, de coordenadas N=7.544.348,52m e E=514.084,96m; daí, segue
com o azimute de 102°14'13”,

na distância de 336,16m, até o vértice 1480, de coordenadas N=7.544.277,27m e
E=514.413,49m; daí, segue com o azimute de 44°30'13”, na distância de 327,48m,
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até o vértice 1481, de coordenadas N=7.544.510,83m e E=514.643,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  52°43'13”,  na  distância  de  277,30m,  até  o  vértice  1482,  de
coordenadas  N=7.544.678,80m  e  E=514.863,68m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
331°53'47”,  na  distância  de  100,52m,  até  o  vértice  1483,  de  coordenadas
N=7.544.767,46m  e  E=514.816,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  15°6'25”,  na
distância  de  153,40m,  até  o  vértice  1484,  de  coordenadas  N=7.544.915,56m  e
E=514.856,31m; daí, segue com o azimute de 54°27'5”, na distância de 180,46m, até
o vértice 1485, de coordenadas N=7.545.020,48m e E=515.003,14m; daí, segue com
o azimute de 61°10'40”, na distância de 338,09m, até o vértice 1486, de coordenadas
N=7.545.183,47m e E=515.299,35m; daí,  segue com o azimute de 326°17'47”,  na
distância  de  367,96m,  até  o  vértice  1487,  de  coordenadas  N=7.545.489,59m  e
E=515.095,17m; daí, segue com o azimute de 39°49'31”, na distância de 122,08m,
até o vértice 1488, de coordenadas N=7.545.583,35m e E=515.173,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°8'45”,  na  distância  de  115,40m,  até  o  vértice  1489,  de
coordenadas  N=7.545.690,23m  e  E=515.216,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
282°59'11”,  na  distância  de  211,21m,  até  o  vértice  1490,  de  coordenadas
N=7.545.737,69m  e  E=515.011,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  339°3'5”,  na
distância  de  230,93m,  até  o  vértice  1491,  de  coordenadas  N=7.545.953,36m  e
E=514.928,48m; daí, segue com o azimute de 358°32'46”, na distância de 176,31m,
até o vértice 1492, de coordenadas N=7.546.129,62m e E=514.924,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  62°6'19”,  na  distância  de  228,37m,  até  o  vértice  1493,  de
coordenadas  N=7.546.236,46m  e  E=515.125,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
85°47'56”,  na  distância  de  269,90m,  até  o  vértice  1494,  de  coordenadas
N=7.546.256,23m  e  E=515.395,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  72°33'54”,  na
distância  de  501,93m,  até  o  vértice  1495,  de  coordenadas  N=7.546.406,62m  e
E=515.873,89m; daí, segue com o azimute de 355°35'19”, na distância de 154,77m,
até o vértice 1496, de coordenadas N=7.546.560,93m e E=515.861,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  66°55'9”,  na  distância  de  84,11m,  até  o  vértice  1497,  de
coordenadas  N=7.546.593,91m  e  E=515.939,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
315°32'50”,  na  distância  de  39,43m,  até  o  vértice  1498,  de  coordenadas
N=7.546.622,06m  e E=515.911,75m;  daí,  segue  com o  azimute  de  347°10'3”,  na



1609
____________________________________________________________________________

distância  de  148,31m,  até  o  vértice  1499,  de  coordenadas  N=7.546.766,66m  e
E=515.878,81m; daí, segue com o azimute de 331°6'32”, na distância de 142,29m,
até o vértice 1500, de coordenadas N=7.546.891,24m e E=515.810,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  339°14'19”,  na  distância  de  113,93m,  até  o  vértice  1501,  de
coordenadas  N=7.546.997,77m  e  E=515.769,68m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
11°52'54”,  na  distância  de  143,09m,  até  o  vértice  1502,  de  coordenadas
N=7.547.137,80m e E=515.799,14m; daí,  segue com o azimute de 302°42'12”,  na
distância  de  64,90m,  até  o  vértice  1503,  de  coordenadas  N=7.547.172,87m  e
E=515.744,52m; daí, segue com o azimute de 341°27'26”, na distância de 50,31m,
até o vértice 1504, de coordenadas N=7.547.220,57m e E=515.728,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  11°8'44”,  na  distância  de  86,57m,  até  o  vértice  1505,  de
coordenadas  N=7.547.305,50m  e  E=515.745,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
312°8'56”,  na  distância  de  97,66m,  até  o  vértice  1506,  de  coordenadas
N=7.547.371,04m  e  E=515.672,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  327°7'23”,  na
distância  de  193,05m,  até  o  vértice  1507,  de  coordenadas  N=7.547.533,16m  e
E=515.568,06m; daí, segue com o azimute de 73°13'21”, na distância de 105,20m,
até o vértice 1508, de coordenadas N=7.547.563,53m e E=515.668,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°42'9”,  na  distância  de  383,85m,  até  o  vértice  1509,  de
coordenadas  N=7.547.882,87m  e  E=515.881,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
277°8'6”,  na  distância  de  127,57m,  até  o  vértice  1510,  de  coordenadas
N=7.547.898,71m e E=515.755,19m; daí,  segue com o azimute de 284°22'16”,  na
distância  de  159,38m,  até  o  vértice  1511,  de  coordenadas  N=7.547.938,27m  e
E=515.600,80m; daí, segue com o azimute de 315°19'36”, na distância de 251,13m,
até o vértice 1512, de coordenadas N=7.548.116,86m e E=515.424,24m; daí, segue
com  o  azimute  de  49°29'16”,  na  distância  de  150,39m,  até  o  vértice  1513,  de
coordenadas  N=7.548.214,55m  e  E=515.538,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
61°41'6”,  na  distância  de  385,40m,  até  o  vértice  1514,  de  coordenadas
N=7.548.397,35m  e  E=515.877,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  301°18'8”,  na
distância  de  236,23m,  até  o  vértice  1515,  de  coordenadas  N=7.548.520,09m  e
E=515.676,02m; daí, segue com o azimute de 1°22'18”, na distância de 166,30m, até
o vértice 1516, de coordenadas N=7.548.686,34m e E=515.680,00m; daí, segue com
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o  azimute  de  262°12'12”,  na  distância  de  175,78m,  até  o  vértice  1517,  de
coordenadas  N=7.548.662,49m  e  E=515.505,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
284°50'19”,  na  distância  de  139,26m,  até  o  vértice  1518,  de  coordenadas
N=7.548.698,16m  e  E=515.371,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  291°13'9”,  na
distância  de  360,86m,  até  o  vértice  1519,  de  coordenadas  N=7.548.828,76m  e
E=515.034,84m; daí, segue com o azimute de 263°45'27”, na distância de 290,64m,
até o vértice 1520, de coordenadas N=7.548.797,16m e E=514.745,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  347°27'60”,  na  distância  de  328,33m,  até  o  vértice  1521,  de
coordenadas  N=7.549.117,67m  e  E=514.674,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
248°12'50”,  na  distância  de  106,52m,  até  o  vértice  1522,  de  coordenadas
N=7.549.078,14m e E=514.575,76m; daí,  segue com o azimute de 265°43'56”,  na
distância  de  265,93m,  até  o  vértice  1523,  de  coordenadas  N=7.549.058,35m  e
E=514.310,56m; daí, segue com o azimute de 14°37'44”, na distância de 282,26m,
até o vértice 1524, de coordenadas N=7.549.331,46m e E=514.381,85m; daí, segue
com  o  azimute  de  34°37'10”,  na  distância  de  201,90m,  até  o  vértice  1525,  de
coordenadas  N=7.549.497,61m  e  E=514.496,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°52'60”,  na  distância  de  314,16m,  até  o  vértice  1526,  de  coordenadas
N=7.549.600,49m  e  E=514.793,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°3'56”,  na
distância  de  230,39m,  até  o  vértice  1527,  de  coordenadas  N=7.549.620,31m  e
E=515.022,91m; daí, segue com o azimute de 13°35'26”, na distância de 118,06m,
até o vértice 1528, de coordenadas N=7.549.735,07m e E=515.050,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  282°50'15”,  na  distância  de  320,67m,  até  o  vértice  1529,  de
coordenadas  N=7.549.806,31m  e  E=514.738,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
323°31'53”,  na  distância  de  226,44m,  até  o  vértice  1530,  de  coordenadas
N=7.549.988,41m e E=514.603,41m; daí,  segue com o azimute de 275°29'27”,  na
distância  de  206,73m,  até  o  vértice  1531,  de  coordenadas  N=7.550.008,19m  e
E=514.397,62m; daí, segue com o azimute de 355°24'22”, na distância de 99,28m,
até o vértice 1532, de coordenadas N=7.550.107,16m e E=514.389,67m, situado nos
limites do Município de Pouso Alto e nos limites do Município de Baependi; daí, segue
confrontando com o Município de Baependi, com o azimute de 46°14'7”, na distância
de 389,12m, até o vértice 1533, de coordenadas N=7.550.376,31m e E=514.670,69m;
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daí, segue com o azimute de 12°20'31”, na distância de 259,19m, até o vértice 1534,
de coordenadas N=7.550.629,51m e E=514.726,09m; daí, segue com o azimute de
100°6'53”,  na  distância  de  337,73m,  até  o  vértice  1535,  de  coordenadas
N=7.550.570,20m  e  E=515.058,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°45'8”,  na
distância  de  275,93m,  até  o  vértice  1536,  de  coordenadas  N=7.550.609,79m  e
E=515.331,65m; daí, segue com o azimute de 121°45'55”, na distância de 630,51m,
até o vértice 1537, de coordenadas N=7.550.277,86m e E=515.867,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  100°3'59”,  na  distância  de  428,47m,  até  o  vértice  1538,  de
coordenadas  N=7.550.202,97m  e  E=516.289,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
147°11'16”,  na  distância  de  277,64m,  até  o  vértice  1539,  de  coordenadas
N=7.549.969,63m e E=516.440,04m; daí,  segue com o azimute de 110°55'34”,  na
distância  de  409,51m,  até  o  vértice  1540,  de  coordenadas  N=7.549.823,37m  e
E=516.822,53m; daí, segue com o azimute de 60°14'32”, na distância de 112,19m,
até o vértice 1541, de coordenadas N=7.549.879,05m e E=516.919,93m; daí, segue
com  o  azimute  de  130°23'38”,  na  distância  de  257,07m,  até  o  vértice  1542,  de
coordenadas  N=7.549.712,46m  e  E=517.115,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°19'19”,  na  distância  de  111,22m,  até  o  vértice  1543,  de  coordenadas
N=7.549.612,77m e E=517.066,40m; daí,  segue com o azimute de 245°10'22”,  na
distância  de  128,58m,  até  o  vértice  1544,  de  coordenadas  N=7.549.558,78m  e
E=516.949,71m; daí, segue com o azimute de 186°26'36”, na distância de 283,94m,
até o vértice 1545, de coordenadas N=7.549.276,63m e E=516.917,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  134°54'2”,  na  distância  de  143,70m,  até  o  vértice  1546,  de
coordenadas  N=7.549.175,20m  e  E=517.019,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
153°54'19”,  na  distância  de  180,66m,  até  o  vértice  1547,  de  coordenadas
N=7.549.012,95m  e  E=517.099,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  143°28'6”,  na
distância  de  169,60m,  até  o  vértice  1548,  de  coordenadas  N=7.548.876,68m  e
E=517.200,05m; daí, segue com o azimute de 180°40'10”, na distância de 208,33m,
até o vértice 1549, de coordenadas N=7.548.668,36m e E=517.197,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°53'14”,  na  distância  de  107,92m,  até  o  vértice  1550,  de
coordenadas  N=7.548.562,04m  e  E=517.179,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
209°12'48”,  na  distância  de  321,13m,  até  o  vértice  1551,  de  coordenadas
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N=7.548.281,75m e E=517.022,35m; daí,  segue com o azimute de 274°23'49”,  na
distância  de  332,02m,  até  o  vértice  1552,  de  coordenadas  N=7.548.307,21m  e
E=516.691,31m; daí, segue com o azimute de 249°4'17”, na distância de 143,27m,
até o vértice 1553, de coordenadas N=7.548.256,03m e E=516.557,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  183°23'21”,  na  distância  de  86,08m,  até  o  vértice  1554,  de
coordenadas  N=7.548.170,10m  e  E=516.552,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
122°39'23”,  na  distância  de  280,23m,  até  o  vértice  1555,  de  coordenadas
N=7.548.018,89m  e  E=516.788,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  89°36'16”,  na
distância  de  159,34m,  até  o  vértice  1556,  de  coordenadas  N=7.548.019,99m  e
E=516.947,67m; daí, segue com o azimute de 178°16'15”, na distância de 284,20m,
até o vértice 1557, de coordenadas N=7.547.735,92m e E=516.956,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  153°26'10”,  na  distância  de  159,64m,  até  o  vértice  1558,  de
coordenadas  N=7.547.593,14m  e  E=517.027,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
84°18'29”,  na  distância  de  191,53m,  até  o  vértice  1559,  de  coordenadas
N=7.547.612,13m e E=517.218,22m; daí,  segue com o azimute de 141°14'44”,  na
distância  de  99,42m,  até  o  vértice  1560,  de  coordenadas  N=7.547.534,60m  e
E=517.280,46m; daí, segue com o azimute de 112°38'50”, na distância de 189,78m,
até o vértice 1561, de coordenadas N=7.547.461,52m e E=517.455,61m; daí, segue
com  o  azimute  de  160°42'36”,  na  distância  de  99,29m,  até  o  vértice  1562,  de
coordenadas  N=7.547.367,81m  e  E=517.488,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
95°53'17”,  na  distância  de  370,62m,  até  o  vértice  1563,  de  coordenadas
N=7.547.329,79m e E=517.857,07m; daí,  segue com o azimute de 152°31'38”,  na
distância  de  249,47m,  até  o  vértice  1564,  de  coordenadas  N=7.547.108,45m  e
E=517.972,16m; daí, segue com o azimute de 111°36'58”, na distância de 198,29m,
até o vértice 1565, de coordenadas N=7.547.035,40m e E=518.156,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  142°48'35”,  na  distância  de  126,69m,  até  o  vértice  1566,  de
coordenadas  N=7.546.934,47m  e  E=518.233,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
178°34'40”,  na  distância  de  163,40m,  até  o  vértice  1567,  de  coordenadas
N=7.546.771,13m  e  E=518.237,14m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  246°1'36”,  na
distância  de  44,47m,  até  o  vértice  1568,  de  coordenadas  N=7.546.753,06m  e
E=518.196,51m; daí, segue com o azimute de 161°18'25”, na distância de 103,48m,
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até o vértice 1569, de coordenadas N=7.546.655,04m e E=518.229,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°29'1”,  na  distância  de  120,93m,  até  o  vértice  1570,  de
coordenadas  N=7.546.545,87m  e  E=518.177,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°23'52”,  na  distância  de  151,39m,  até  o  vértice  1571,  de  coordenadas
N=7.546.485,75m  e  E=518.316,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  58°28'58”,  na
distância  de  130,31m,  até  o  vértice  1572,  de  coordenadas  N=7.546.553,88m  e
E=518.427,67m; daí, segue com o azimute de 84°25'57”, na distância de 190,04m,
até o vértice 1573, de coordenadas N=7.546.572,31m e E=518.616,81m; daí, segue
com  o  azimute  de  76°45'35”,  na  distância  de  28,83m,  até  o  vértice  1574,  de
coordenadas  N=7.546.578,92m  e  E=518.644,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
102°20'8”,  na  distância  de  166,44m,  até  o  vértice  1575,  de  coordenadas
N=7.546.543,36m  e  E=518.807,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  139°55'5”,  na
distância  de  76,29m,  até  o  vértice  1576,  de  coordenadas  N=7.546.484,99m  e
E=518.856,59m; daí, segue com o azimute de 96°22'46”, na distância de 181,14m,
até o vértice 1577, de coordenadas N=7.546.464,86m e E=519.036,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  63°25'10”,  na  distância  de  116,72m,  até  o  vértice  1578,  de
coordenadas  N=7.546.517,09m  e  E=519.140,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
358°47'47”,  na  distância  de  166,96m,  até  o  vértice  1579,  de  coordenadas
N=7.546.684,01m  e  E=519.137,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  88°4'47”,  na
distância  de  414,14m,  até  o  vértice  1580,  de  coordenadas  N=7.546.697,89m  e
E=519.551,39m; daí, segue com o azimute de 25°4'11”, na distância de 215,92m, até
o vértice 1581, de coordenadas N=7.546.893,47m e E=519.642,88m; daí, segue com
o azimute de 319°7'6”, na distância de 266,71m, até o vértice 1582, de coordenadas
N=7.547.095,12m  e  E=519.468,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  25°19'3”,  na
distância  de  91,54m,  até  o  vértice  1583,  de  coordenadas  N=7.547.177,86m  e
E=519.507,46m; daí, segue com o azimute de 312°13'14”, na distância de 25,39m,
até o vértice 1584, de coordenadas N=7.547.194,92m e E=519.488,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  38°51'52”,  na  distância  de  32,67m,  até  o  vértice  1585,  de
coordenadas  N=7.547.220,36m  e  E=519.509,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
68°6'17”,  na  distância  de  77,26m,  até  o  vértice  1586,  de  coordenadas
N=7.547.249,17m  e  E=519.580,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°5'20”,  na
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distância  de  79,69m,  até  o  vértice  1587,  de  coordenadas  N=7.547.256,00m  e
E=519.660,24m; daí, segue com o azimute de 106°21'23”, na distância de 69,95m,
até o vértice 1588, de coordenadas N=7.547.236,30m e E=519.727,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  161°56'49”,  na  distância  de  125,63m,  até  o  vértice  1589,  de
coordenadas  N=7.547.116,85m  e  E=519.766,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°46'52”,  na  distância  de  54,53m,  até  o  vértice  1590,  de  coordenadas
N=7.547.072,30m  e  E=519.797,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  78°3'43”,  na
distância  de  75,62m,  até  o  vértice  1591,  de  coordenadas  N=7.547.087,94m  e
E=519.871,73m; daí, segue com o azimute de 59°33'43”, na distância de 144,66m,
até o vértice 1592, de coordenadas N=7.547.161,23m e E=519.996,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  85°59'51”,  na  distância  de  56,41m,  até  o  vértice  1593,  de
coordenadas  N=7.547.165,17m  e  E=520.052,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
117°54'16”,  na  distância  de  73,58m,  até  o  vértice  1594,  de  coordenadas
N=7.547.130,73m  e  E=520.117,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  66°1'47”,  na
distância  de  120,04m,  até  o  vértice  1595,  de  coordenadas  N=7.547.179,50m  e
E=520.227,44m; daí, segue com o azimute de 168°5'39”, na distância de 93,25m, até
o vértice 1596, de coordenadas N=7.547.088,26m e E=520.246,68m; daí, segue com
o azimute de 140°46'24”, na distância de 50,33m, até o vértice 1597, de coordenadas
N=7.547.049,27m  e  E=520.278,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  53°39'47”,  na
distância  de  146,79m,  até  o  vértice  1598,  de  coordenadas  N=7.547.136,25m  e
E=520.396,76m; daí, segue com o azimute de 346°45'15”, na distância de 242,97m,
até o vértice 1599, de coordenadas N=7.547.372,75m e E=520.341,09m; daí, segue
com  o  azimute  de  91°22'37”,  na  distância  de  146,12m,  até  o  vértice  1600,  de
coordenadas  N=7.547.369,24m  e  E=520.487,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
358°5'40”,  na  distância  de  417,66m,  até  o  vértice  1601,  de  coordenadas
N=7.547.786,67m e E=520.473,28m; daí,  segue com o azimute de 285°57'58”,  na
distância  de  152m,  até  o  vértice  1602,  de  coordenadas  N=7.547.828,48m  e
E=520.327,14m; daí, segue com o azimute de 334°16'52”, na distância de 104,25m,
até o vértice 1603, de coordenadas N=7.547.922,40m e E=520.281,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  279°27'25”,  na  distância  de  126,96m,  até  o  vértice  1604,  de
coordenadas  N=7.547.943,26m  e  E=520.156,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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37°25'4”,  na  distância  de  223,32m,  até  o  vértice  1605,  de  coordenadas
N=7.548.120,63m  e  E=520.292,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°3'7”,  na
distância  de  313,37m,  até  o  vértice  1606,  de  coordenadas  N=7.548.169,37m  e
E=520.601,93m; daí, segue com o azimute de 86°25'50”, na distância de 115,69m,
até o vértice 1607, de coordenadas N=7.548.176,57m e E=520.717,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°29'55”,  na  distância  de  180,22m,  até  o  vértice  1608,  de
coordenadas  N=7.548.168,72m  e  E=520.897,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
104°38'60”,  na  distância  de  58,91m,  até  o  vértice  1609,  de  coordenadas
N=7.548.153,82m  e E=520.954,43m;  daí,  segue  com o  azimute  de  118°9'52”,  na
distância  de  96,03m,  até  o  vértice  1610,  de  coordenadas  N=7.548.108,49m  e
E=521.039,09m; daí, segue com o azimute de 57°18'58”, na distância de 228,63m,
até o vértice 1611, de coordenadas N=7.548.231,96m e E=521.231,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  108°5'34”,  na  distância  de  179,31m,  até  o  vértice  1612,  de
coordenadas  N=7.548.176,27m  e  E=521.401,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
52°45'33”,  na  distância  de  327,73m,  até  o  vértice  1613,  de  coordenadas
N=7.548.374,60m  e  E=521.662,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°53'30”,  na
distância  de  277m,  até  o  vértice  1614,  de  coordenadas  N=7.548.590,20m  e
E=521.836,78m; daí, segue com o azimute de 22°16'3”, na distância de 165,44m, até
o vértice 1615, de coordenadas N=7.548.743,31m e E=521.899,48m; daí, segue com
o  azimute  de  292°30'18”,  na  distância  de  154,36m,  até  o  vértice  1616,  de
coordenadas  N=7.548.802,39m  e  E=521.756,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
287°41'58”,  na  distância  de  251,94m,  até  o  vértice  1617,  de  coordenadas
N=7.548.878,99m e E=521.516,85m; daí,  segue com o azimute de 290°32'19”,  na
distância  de  237,80m,  até  o  vértice  1618,  de  coordenadas  N=7.548.962,42m  e
E=521.294,16m; daí, segue com o azimute de 311°11'44”, na distância de 221,85m,
até o vértice 1619, de coordenadas N=7.549.108,53m e E=521.127,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°4'42”,  na  distância  de  107,39m,  até  o  vértice  1620,  de
coordenadas  N=7.549.063,28m  e  E=521.029,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
263°17'52”,  na  distância  de  119,09m,  até  o  vértice  1621,  de  coordenadas
N=7.549.049,38m e E=520.911,56m; daí,  segue com o azimute de 304°35'42”,  na
distância  de  245,14m,  até  o  vértice  1622,  de  coordenadas  N=7.549.188,56m  e
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E=520.709,77m; daí, segue com o azimute de 48°7'30”, na distância de 135,44m, até
o vértice 1623, de coordenadas N=7.549.278,97m e E=520.810,62m; daí, segue com
o  azimute  de  345°22'30”,  na  distância  de  165,36m,  até  o  vértice  1624,  de
coordenadas  N=7.549.438,97m  e  E=520.768,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°38'23”,  na  distância  de  312,54m,  até  o  vértice  1625,  de  coordenadas
N=7.549.665,16m e E=520.984,56m; daí,  segue com o azimute de 123°11'39”,  na
distância  de  216,17m,  até  o  vértice  1626,  de  coordenadas  N=7.549.546,81m  e
E=521.165,46m; daí, segue com o azimute de 85°22'27”, na distância de 515,02m,
até o vértice 1627, de coordenadas N=7.549.588,34m e E=521.678,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  105°10'40”,  na  distância  de  113,78m,  até  o  vértice  1628,  de
coordenadas  N=7.549.558,56m  e  E=521.788,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°16'5”,  na  distância  de  623,48m,  até  o  vértice  1629,  de  coordenadas
N=7.549.599,14m  e  E=522.410,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°3'31”,  na
distância  de  182,96m,  até  o  vértice  1630,  de  coordenadas  N=7.549.583,00m  e
E=522.593,01m; daí, segue com o azimute de 71°4'35”, na distância de 308,94m, até
o vértice 1631, de coordenadas N=7.549.683,20m e E=522.885,25m; daí, segue com
o azimute de 3°58'24”, na distância de 222,05m, até o vértice 1632, de coordenadas
N=7.549.904,71m  e  E=522.900,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°47'43”,  na
distância  de  292,40m,  até  o  vértice  1633,  de  coordenadas  N=7.549.971,51m  e
E=523.185,31m; daí, segue com o azimute de 86°53'59”, na distância de 311,55m,
até o vértice 1634, de coordenadas N=7.549.988,36m e E=523.496,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  151°12'55”,  na  distância  de  184,42m,  até  o  vértice  1635,  de
coordenadas  N=7.549.826,73m  e  E=523.585,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
132°57'60”,  na  distância  de  69,99m,  até  o  vértice  1636,  de  coordenadas
N=7.549.779,02m  e  E=523.636,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  79°17'5”,  na
distância  de  128,62m,  até  o  vértice  1637,  de  coordenadas  N=7.549.802,94m  e
E=523.762,79m; daí, segue com o azimute de 33°29'48”, na distância de 271,63m,
até o vértice 1638, de coordenadas N=7.550.029,45m e E=523.912,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  82°54'29”,  na  distância  de  296,06m,  até  o  vértice  1639,  de
coordenadas  N=7.550.066,00m  e  E=524.206,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°58'5”,  na  distância  de  245,19m,  até  o  vértice  1640,  de  coordenadas



1617
____________________________________________________________________________

N=7.550.239,48m  e E=524.379,78m;  daí,  segue  com o  azimute  de  45°40'11”,  na
distância  de  318,14m,  até  o  vértice  1641,  de  coordenadas  N=7.550.461,79m  e
E=524.607,35m; daí, segue com o azimute de 303°14'39”, na distância de 266,29m,
até o vértice 1642, de coordenadas N=7.550.607,78m e E=524.384,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  330°52'5”,  na  distância  de  88,57m,  até  o  vértice  1643,  de
coordenadas  N=7.550.685,15m  e  E=524.341,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
288°41'60”,  na  distância  de  103,78m,  até  o  vértice  1644,  de  coordenadas
N=7.550.718,42m e E=524.243,22m; daí,  segue com o azimute de 239°16'19”,  na
distância  de  103,50m,  até  o  vértice  1645,  de  coordenadas  N=7.550.665,54m  e
E=524.154,26m; daí, segue com o azimute de 287°20'35”, na distância de 233,22m,
até o vértice 1646, de coordenadas N=7.550.735,06m e E=523.931,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°2'46”,  na  distância  de  172,84m,  até  o  vértice  1647,  de
coordenadas  N=7.550.902,05m  e  E=523.887,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
354°17'23”,  na  distância  de  139,85m,  até  o  vértice  1648,  de  coordenadas
N=7.551.041,20m e E=523.873,12m; daí,  segue com o azimute de 321°44'17”,  na
distância  de  261,93m,  até  o  vértice  1649,  de  coordenadas  N=7.551.246,87m  e
E=523.710,92m; daí, segue com o azimute de 223°18'28”, na distância de 117,73m,
até o vértice 1650, de coordenadas N=7.551.161,20m e E=523.630,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°25'58”,  na  distância  de  163,12m,  até  o  vértice  1651,  de
coordenadas  N=7.551.136,90m  e  E=523.468,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
341°26'20”,  na  distância  de  224,88m,  até  o  vértice  1652,  de  coordenadas
N=7.551.350,08m  e  E=523.397,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  309°48'8”,  na
distância  de  130,44m,  até  o  vértice  1653,  de  coordenadas  N=7.551.433,58m  e
E=523.297,08m; daí, segue com o azimute de 278°54'31”, na distância de 244,67m,
até o vértice 1654, de coordenadas N=7.551.471,47m e E=523.055,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  5°52'24”,  na  distância  de  305,72m,  até  o  vértice  1655,  de
coordenadas  N=7.551.775,59m  e  E=523.086,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
37°21'45”,  na  distância  de  171,89m,  até  o  vértice  1656,  de  coordenadas
N=7.551.912,21m  e  E=523.190,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  40°32'10”,  na
distância  de  174,73m,  até  o  vértice  1657,  de  coordenadas  N=7.552.045,00m  e
E=523.304,52m; daí, segue com o azimute de 295°5'8”, na distância de 324,01m, até
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o vértice 1658, de coordenadas N=7.552.182,37m e E=523.011,07m; daí, segue com
o  azimute  de  348°28'28”,  na  distância  de  139,31m,  até  o  vértice  1659,  de
coordenadas  N=7.552.318,87m  e  E=522.983,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°40'53”,  na  distância  de  118,74m,  até  o  vértice  1660,  de  coordenadas
N=7.552.338,84m e E=522.866,19m; daí,  segue com o azimute de 191°28'59”,  na
distância  de  182,78m,  até  o  vértice  1661,  de  coordenadas  N=7.552.159,72m  e
E=522.829,80m; daí, segue com o azimute de 237°32'50”, na distância de 157,89m,
até o vértice 1662, de coordenadas N=7.552.075,00m e E=522.696,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  316°19'13”,  na  distância  de  103,99m,  até  o  vértice  1663,  de
coordenadas  N=7.552.150,20m  e  E=522.624,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
7°48'30”,  na  distância  de  148,75m,  até  o  vértice  1664,  de  coordenadas
N=7.552.297,57m e E=522.644,97m; daí,  segue com o azimute de 314°22'55”,  na
distância  de  176,39m,  até  o  vértice  1665,  de  coordenadas  N=7.552.420,95m  e
E=522.518,90m; daí, segue com o azimute de 332°54'4”, na distância de 122,29m,
até o vértice 1666, de coordenadas N=7.552.529,82m e E=522.463,19m; daí, segue
com  o  azimute  de  305°36'56”,  na  distância  de  194,13m,  até  o  vértice  1667,  de
coordenadas  N=7.552.642,87m  e  E=522.305,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°24'16”,  na  distância  de  93,92m,  até  o  vértice  1668,  de  coordenadas
N=7.552.612,92m e E=522.216,35m; daí,  segue com o azimute de 300°32'25”,  na
distância  de  124,72m,  até  o  vértice  1669,  de  coordenadas  N=7.552.676,29m  e
E=522.108,94m; daí, segue com o azimute de 338°18'39”, na distância de 201m, até
o vértice 1670, de coordenadas N=7.552.863,06m e E=522.034,65m; daí, segue com
o  azimute  de  307°25'14”,  na  distância  de  214,02m,  até  o  vértice  1671,  de
coordenadas  N=7.552.993,11m  e  E=521.864,68m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°32'16”,  na  distância  de  152,25m,  até  o  vértice  1672,  de  coordenadas
N=7.552.991,89m  e  E=521.712,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  302°45'7”,  na
distância  de  254,07m,  até  o  vértice  1673,  de  coordenadas  N=7.553.129,34m  e
E=521.498,75m; daí, segue com o azimute de 260°22'43”, na distância de 93,32m,
até o vértice 1674, de coordenadas N=7.553.113,74m e E=521.406,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  298°6'16”,  na  distância  de  169,35m,  até  o  vértice  1675,  de
coordenadas  N=7.553.193,52m  e  E=521.257,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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267°20'46”,  na  distância  de  109,11m,  até  o  vértice  1676,  de  coordenadas
N=7.553.188,47m e E=521.148,37m; daí,  segue com o azimute de 295°53'56”,  na
distância  de  142,16m,  até  o  vértice  1677,  de  coordenadas  N=7.553.250,56m  e
E=521.020,49m; daí, segue com o azimute de 23°8'44”, na distância de 165,54m, até
o vértice 1678, de coordenadas N=7.553.402,77m e E=521.085,56m; daí, segue com
o azimute de 306°13'3”, na distância de 39,23m, até o vértice 1679, de coordenadas
N=7.553.425,95m  e E=521.053,91m;  daí,  segue  com o  azimute  de  323°11'4”,  na
distância  de  88,94m,  até  o  vértice  1680,  de  coordenadas  N=7.553.497,16m  e
E=521.000,61m; daí, segue com o azimute de 323°10'24”, na distância de 130,12m,
até o vértice 1681, de coordenadas N=7.553.601,31m e E=520.922,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  6°45'59”,  na  distância  de  96,79m,  até  o  vértice  1682,  de
coordenadas  N=7.553.697,43m  e  E=520.934,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
247°17'54”,  na  distância  de  128,48m,  até  o  vértice  1683,  de  coordenadas
N=7.553.647,84m e E=520.815,50m; daí,  segue com o azimute de 306°59'39”,  na
distância  de  112,03m,  até  o  vértice  1684,  de  coordenadas  N=7.553.715,25m  e
E=520.726,02m; daí, segue com o azimute de 340°34'9”, na distância de 94,26m, até
o vértice 1685, de coordenadas N=7.553.804,15m e E=520.694,66m; daí, segue com
o  azimute  de  328°26'17”,  na  distância  de  104,77m,  até  o  vértice  1686,  de
coordenadas  N=7.553.893,42m  e  E=520.639,82m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
18°5'2”,  na  distância  de  184,68m,  até  o  vértice  1687,  de  coordenadas
N=7.554.068,97m  e  E=520.697,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°35'41”,  na
distância  de  237,97m,  até  o  vértice  1688,  de  coordenadas  N=7.554.232,50m  e
E=520.870,04m; daí, segue com o azimute de 358°46'54”, na distância de 153,93m,
até o vértice 1689, de coordenadas N=7.554.386,39m e E=520.866,76m; daí, segue
com  o  azimute  de  36°54'3”,  na  distância  de  68,93m,  até  o  vértice  1690,  de
coordenadas  N=7.554.441,52m  e  E=520.908,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
0°16'27”,  na  distância  de  111,76m,  até  o  vértice  1691,  de  coordenadas
N=7.554.553,28m  e  E=520.908,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°51'6”,  na
distância  de  56,12m,  até  o  vértice  1692,  de  coordenadas  N=7.554.593,55m  e
E=520.869,60m; daí, segue com o azimute de 276°56'23”, na distância de 145,89m,
até o vértice 1693, de coordenadas N=7.554.611,18m e E=520.724,77m; daí, segue
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com  o  azimute  de  316°53'19”,  na  distância  de  92,07m,  até  o  vértice  1694,  de
coordenadas  N=7.554.678,39m  e  E=520.661,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°3'45”,  na  distância  de  166,96m,  até  o  vértice  1695,  de  coordenadas
N=7.554.792,13m  e  E=520.784,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  43°14'56”,  na
distância  de  109,57m,  até  o  vértice  1696,  de  coordenadas  N=7.554.871,94m  e
E=520.859,16m; daí, segue com o azimute de 137°43'17”, na distância de 131,41m,
até o vértice 1697, de coordenadas N=7.554.774,71m e E=520.947,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°53'35”,  na  distância  de  131,14m,  até  o  vértice  1698,  de
coordenadas  N=7.554.768,10m  e  E=521.078,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
55°39'37”,  na  distância  de  324,31m,  até  o  vértice  1699,  de  coordenadas
N=7.554.951,04m e E=521.346,33m; daí,  segue com o azimute de 283°56'39”,  na
distância  de  202,73m,  até  o  vértice  1700,  de  coordenadas  N=7.554.999,89m  e
E=521.149,58m; daí, segue com o azimute de 273°2'29”, na distância de 136,52m,
até o vértice 1701, de coordenadas N=7.555.007,14m e E=521.013,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°51'44”,  na  distância  de  46,11m,  até  o  vértice  1702,  de
coordenadas  N=7.555.045,42m  e  E=521.038,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
65°8'26”,  na  distância  de  179,32m,  até  o  vértice  1703,  de  coordenadas
N=7.555.120,81m e E=521.201,65m; daí,  segue com o azimute de 341°22'30”,  na
distância  de  86,04m,  até  o  vértice  1704,  de  coordenadas  N=7.555.202,34m  e
E=521.174,17m; daí, segue com o azimute de 12°15'4”, na distância de 48,07m, até o
vértice 1705, de coordenadas N=7.555.249,32m e E=521.184,37m; daí, segue com o
azimute de 48°28'42”, na distância de 184,14m, até o vértice 1706, de coordenadas
N=7.555.371,38m  e E=521.322,24m;  daí,  segue  com o  azimute  de  44°11'44”,  na
distância  de  191,22m,  até  o  vértice  1707,  de  coordenadas  N=7.555.508,48m  e
E=521.455,54m; daí, segue com o azimute de 134°20'26”, na distância de 186,81m,
até o vértice 1708, de coordenadas N=7.555.377,92m e E=521.589,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  170°22'36”,  na  distância  de  90,05m,  até  o  vértice  1709,  de
coordenadas  N=7.555.289,14m  e  E=521.604,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
106°34'22”,  na  distância  de  268,10m,  até  o  vértice  1710,  de  coordenadas
N=7.555.212,66m  e  E=521.861,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°33'51”,  na
distância  de  145,64m,  até  o  vértice  1711,  de  coordenadas  N=7.555.312,80m  e
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E=521.966,92m; daí, segue com o azimute de 304°47'37”, na distância de 243,93m,
até o vértice 1712, de coordenadas N=7.555.451,99m e E=521.766,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  7°41'40”,  na  distância  de  207,82m,  até  o  vértice  1713,  de
coordenadas  N=7.555.657,94m  e  E=521.794,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
82°2'34”,  na  distância  de  261,26m,  até  o  vértice  1714,  de  coordenadas
N=7.555.694,11m  e  E=522.053,17m;  daí,  segue  com o  azimute  de  46°54'24”,  na
distância  de  189,47m,  até  o  vértice  1715,  de  coordenadas  N=7.555.823,55m  e
E=522.191,52m; daí, segue com o azimute de 0°15'45”, na distância de 224,85m, até
o vértice 1716, de coordenadas N=7.556.048,40m e E=522.192,55m; daí, segue com
o  azimute  de  338°39'43”,  na  distância  de  203,07m,  até  o  vértice  1717,  de
coordenadas  N=7.556.237,54m  e  E=522.118,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
338°39'42”,  na  distância  de  22,12m,  até  o  vértice  1718,  de  coordenadas
N=7.556.258,14m e E=522.110,62m; daí,  segue com o azimute de 338°39'42”,  na
distância  de  5,09m,  até  o  vértice  1719,  de  coordenadas  N=7.556.262,89m  e
E=522.108,76m; daí, segue com o azimute de 333°36'35”, na distância de 163,10m,
até o vértice 1720, de coordenadas N=7.556.408,99m e E=522.036,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  296°0'43”,  na  distância  de  122,64m,  até  o  vértice  1721,  de
coordenadas  N=7.556.462,77m  e  E=521.926,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
36°39'22”,  na  distância  de  147,25m,  até  o  vértice  1722,  de  coordenadas
N=7.556.580,90m  e  E=522.013,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°50'38”,  na
distância  de  125,33m,  até  o  vértice  1723,  de  coordenadas  N=7.556.697,23m  e
E=522.060,60m; daí, segue com o azimute de 1°7'21”, na distância de 223,20m, até o
vértice 1724, de coordenadas N=7.556.920,39m e E=522.064,97m; daí, segue com o
azimute de 272°13'33”, na distância de 70,65m, até o vértice 1725, de coordenadas
N=7.556.923,13m e E=521.994,38m; daí,  segue com o azimute de 355°22'18”,  na
distância  de  119,27m,  até  o  vértice  1726,  de  coordenadas  N=7.557.042,01m  e
E=521.984,75m; daí, segue com o azimute de 42°30'16”, na distância de 166,79m,
até o vértice 1727, de coordenadas N=7.557.164,98m e E=522.097,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  2°0'23”,  na  distância  de  101,89m,  até  o  vértice  1728,  de
coordenadas  N=7.557.266,80m  e  E=522.101,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°12'8”,  na  distância  de  150,84m,  até  o  vértice  1729,  de  coordenadas
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N=7.557.365,36m  e  E=522.215,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  323°1'13”,  na
distância  de  197,01m,  até  o  vértice  1730,  de  coordenadas  N=7.557.522,74m  e
E=522.096,69m; daí, segue com o azimute de 292°26'20”, na distância de 43,79m,
até o vértice 1731, de coordenadas N=7.557.539,46m e E=522.056,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  292°26'19”,  na  distância  de  139,08m,  até  o  vértice  001,  de
coordenadas N=7.557.592,54m e E=521.927,67m, situado no limite do Município de
Baependi e nos limites do Município de Baependi;  daí, segue confrontando com o
Município de Baependi, com o azimute de 292°26'17”, na distância de 101,35m, até o
vértice 002, de coordenadas N=7.557.631,22m e E=521.833,99m; daí, segue com o
azimute de 329°49'11”, na distância de 92,17m, até o vértice 003, de coordenadas
N=7.557.710,90m e E=521.787,65m; daí,  segue com o azimute de 357°22'58”,  na
distância  de  256,84m,  até  o  vértice  004,  de  coordenadas  N=7.557.967,47m  e
E=521.775,93m; daí, segue com o azimute de 17°57'21”, na distância de 63,52m, até
o vértice 005, de coordenadas N=7.558.027,90m e E=521.795,51m; daí, segue com o
azimute de 57°37'39”, na distância de 212,68m, até o vértice 006, de coordenadas
N=7.558.141,77m  e  E=521.975,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  97°7'59”,  na
distância  de  61,18m,  até  o  vértice  007,  de  coordenadas  N=7.558.134,17m  e
E=522.035,84m; daí, segue com o azimute de 119°58'32”, na distância de 608,25m,
até o vértice 008, de coordenadas N=7.557.830,27m e E=522.562,73m; daí, segue
com  o  azimute  de  132°31'5”,  na  distância  de  113,43m,  até  o  vértice  009,  de
coordenadas  N=7.557.753,61m  e  E=522.646,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
111°24'56”,  na  distância  de  116,84m,  até  o  vértice  010,  de  coordenadas
N=7.557.710,95m  e  E=522.755,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  73°54'6”,  na
distância  de  195,46m,  até  o  vértice  011,  de  coordenadas  N=7.557.765,15m  e
E=522.942,90m; daí, segue com o azimute de 118°46'11”, na distância de 251,28m,
até o vértice 012, de coordenadas N=7.557.644,21m e E=523.163,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  142°1'32”,  na  distância  de  192,81m,  até  o  vértice  013,  de
coordenadas  N=7.557.492,22m  e  E=523.281,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
189°3'4”,  na  distância  de  492,74m,  até  o  vértice  014,  de  coordenadas
N=7.557.005,62m  e  E=523.204,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  137°5'5”,  na
distância  de  84,34m,  até  o  vértice  015,  de  coordenadas  N=7.556.943,86m  e
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E=523.261,71m; daí, segue com o azimute de 111°44'41”, na distância de 252,47m,
até o vértice 016, de coordenadas N=7.556.850,33m e E=523.496,22m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°47'11”,  na  distância  de  155,52m,  até  o  vértice  017,  de
coordenadas  N=7.556.853,62m  e  E=523.651,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
137°30'37”,  na  distância  de  95,60m,  até  o  vértice  018,  de  coordenadas
N=7.556.783,12m  e  E=523.716,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  190°2'38”,  na
distância  de  85,80m,  até  o  vértice  019,  de  coordenadas  N=7.556.698,64m  e
E=523.701,31m; daí, segue com o azimute de 196°59'36”, na distância de 94,13m,
até o vértice 020, de coordenadas N=7.556.608,62m e E=523.673,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  178°15'33”,  na  distância  de  104,80m,  até  o  vértice  021,  de
coordenadas  N=7.556.503,87m  e  E=523.676,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°34'16”,  na  distância  de  153,97m,  até  o  vértice  022,  de  coordenadas
N=7.556.357,80m e E=523.725,65m; daí,  segue com o azimute de 174°16'54”,  na
distância  de  244,77m,  até  o  vértice  023,  de  coordenadas  N=7.556.114,25m  e
E=523.750,04m; daí, segue com o azimute de 183°5'14”, na distância de 195,08m,
até o vértice 024, de coordenadas N=7.555.919,45m e E=523.739,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  218°1'59”,  na  distância  de  101,48m,  até  o  vértice  025,  de
coordenadas  N=7.555.839,52m  e  E=523.677,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
162°26'0”,  na  distância  de  137,41m,  até  o  vértice  026,  de  coordenadas
N=7.555.708,51m e E=523.718,49m; daí,  segue com o azimute de 101°15'22”,  na
distância  de  65,71m,  até  o  vértice  027,  de  coordenadas  N=7.555.695,68m  e
E=523.782,93m; daí, segue com o azimute de 122°33'42”, na distância de 63,70m,
até o vértice 028, de coordenadas N=7.555.661,40m e E=523.836,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  126°35'45”,  na  distância  de  127,81m,  até  o  vértice  029,  de
coordenadas  N=7.555.585,20m  e  E=523.939,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°0'23”,  na  distância  de  81,06m,  até  o  vértice  030,  de  coordenadas
N=7.555.519,61m e E=523.986,88m; daí,  segue com o azimute de 177°57'27”,  na
distância  de  361,06m,  até  o  vértice  031,  de  coordenadas  N=7.555.158,79m  e
E=523.999,75m; daí, segue com o azimute de 112°58'55”, na distância de 533,05m,
até o vértice 032, de coordenadas N=7.554.950,66m e E=524.490,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  108°54'52”,  na  distância  de  192,44m,  até  o  vértice  033,  de
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coordenadas  N=7.554.888,28m  e  E=524.672,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°42'9”,  na  distância  de  233,23m,  até  o  vértice  034,  de  coordenadas
N=7.554.794,52m  e  E=524.886,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  93°27'38”,  na
distância  de  559,16m,  até  o  vértice  035,  de  coordenadas  N=7.554.760,77m  e
E=525.444,24m; daí, segue com o azimute de 60°27'6”, na distância de 242,16m, até
o vértice 036, de coordenadas N=7.554.880,19m e E=525.654,90m; daí, segue com o
azimute de 309°45'21”, na distância de 182,15m, até o vértice 037, de coordenadas
N=7.554.996,68m  e  E=525.514,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  19°38'17”,  na
distância  de  357,23m,  até  o  vértice  038,  de  coordenadas  N=7.555.333,13m  e
E=525.634,92m; daí, segue com o azimute de 29°46'4”, na distância de 186,43m, até
o vértice 039, de coordenadas N=7.555.494,96m e E=525.727,49m; daí, segue com o
azimute de 357°14'6”, na distância de 172,96m, até o vértice 040, de coordenadas
N=7.555.667,72m e E=525.719,14m; daí,  segue com o azimute de 334°53'37”,  na
distância  de  100m,  até  o  vértice  041,  de  coordenadas  N=7.555.758,28m  e
E=525.676,71m; daí, segue com o azimute de 359°45'4”, na distância de 72,68m, até
o vértice 042, de coordenadas N=7.555.830,95m e E=525.676,39m; daí, segue com o
azimute de 77°41'32”, na distância de 153,62m, até o vértice 043, de coordenadas
N=7.555.863,70m  e  E=525.826,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  94°43'14”,  na
distância  de  158,69m,  até  o  vértice  044,  de  coordenadas  N=7.555.850,64m  e
E=525.984,63m; daí, segue com o azimute de 61°3'12”, na distância de 46,88m, até o
vértice 045, de coordenadas N=7.555.873,33m e E=526.025,66m; daí, segue com o
azimute de 81°12'50”, na distância de 128,05m, até o vértice 046, de coordenadas
N=7.555.892,89m  e  E=526.152,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  166°0'26”,  na
distância  de  174,14m,  até  o  vértice  047,  de  coordenadas  N=7.555.723,92m  e
E=526.194,31m; daí, segue com o azimute de 184°24'53”, na distância de 310,96m,
até o vértice 048, de coordenadas N=7.555.413,88m e E=526.170,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  65°49'49”,  na  distância  de  225,19m,  até  o  vértice  049,  de
coordenadas  N=7.555.506,09m  e  E=526.375,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
60°47'58”,  na  distância  de  354,57m,  até  o  vértice  050,  de  coordenadas
N=7.555.679,07m  e  E=526.685,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°29'2”,  na
distância  de  282,53m,  até  o  vértice  051,  de  coordenadas  N=7.555.754,65m  e
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E=526.957,57m; daí, segue com o azimute de 48°10'45”, na distância de 192,69m,
até o vértice 052, de coordenadas N=7.555.883,13m e E=527.101,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  62°40'57”,  na  distância  de  255,29m,  até  o  vértice  053,  de
coordenadas  N=7.556.000,29m  e  E=527.327,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
72°50'20”,  na  distância  de  268,95m,  até  o  vértice  054,  de  coordenadas
N=7.556.079,65m  e  E=527.584,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°44'59”,  na
distância  de  283,57m,  até  o  vértice  055,  de  coordenadas  N=7.556.075,94m  e
E=527.868,52m; daí, segue com o azimute de 41°54'57”, na distância de 176,01m,
até o vértice 056, de coordenadas N=7.556.206,91m e E=527.986,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  340°42'55”,  na  distância  de  104,91m,  até  o  vértice  057,  de
coordenadas  N=7.556.305,94m  e  E=527.951,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°27'5”,  na  distância  de  55,39m,  até  o  vértice  058,  de  coordenadas
N=7.556.309,37m  e  E=528.006,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  63°2'9”,  na
distância  de  265,86m,  até  o  vértice  059,  de  coordenadas  N=7.556.429,92m  e
E=528.243,69m; daí, segue com o azimute de 49°20'8”, na distância de 389,53m, até
o vértice 060, de coordenadas N=7.556.683,74m e E=528.539,16m; daí, segue com o
azimute de 66°30'35”, na distância de 313,04m, até o vértice 061, de coordenadas
N=7.556.808,52m e E=528.826,26m; daí,  segue com o azimute de 117°13'53”,  na
distância  de  318,27m,  até  o  vértice  062,  de  coordenadas  N=7.556.662,89m  e
E=529.109,25m; daí, segue com o azimute de 111°15'42”, na distância de 160,71m,
até o vértice 063, de coordenadas N=7.556.604,61m e E=529.259,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°12'24”,  na  distância  de  235,66m,  até  o  vértice  064,  de
coordenadas  N=7.556.595,53m  e  E=529.494,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
91°49'59”,  na  distância  de  106,60m,  até  o  vértice  065,  de  coordenadas
N=7.556.592,12m  e  E=529.601,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  89°58'19”,  na
distância  de  93,15m,  até  o  vértice  066,  de  coordenadas  N=7.556.592,17m  e
E=529.694,20m; daí, segue com o azimute de 116°14'21”, na distância de 256,10m,
até o vértice 067, de coordenadas N=7.556.478,94m e E=529.923,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°18'59”,  na  distância  de  113,21m,  até  o  vértice  068,  de
coordenadas  N=7.556.482,27m  e  E=530.037,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
40°22'17”,  na  distância  de  87,47m,  até  o  vértice  069,  de  coordenadas
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N=7.556.548,91m  e  E=530.093,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  97°33'44”,  na
distância  de  50,35m,  até  o  vértice  070,  de  coordenadas  N=7.556.542,28m  e
E=530.143,65m; daí, segue com o azimute de 135°3'6”, na distância de 108,28m, até
o vértice 071, de coordenadas N=7.556.465,65m e E=530.220,14m; daí, segue com o
azimute de 157°12'38”, na distância de 111,87m, até o vértice 072, de coordenadas
N=7.556.362,51m  e  E=530.263,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  75°25'23”,  na
distância  de  172m,  até  o  vértice  073,  de  coordenadas  N=7.556.405,80m  e
E=530.429,94m; daí, segue com o azimute de 66°29'22”, na distância de 83,43m, até
o vértice 074, de coordenadas N=7.556.439,08m e E=530.506,44m; daí, segue com o
azimute de 84°10'30”, na distância de 130,57m, até o vértice 075, de coordenadas
N=7.556.452,33m e E=530.636,33m; daí,  segue com o azimute de 335°31'39”,  na
distância  de  120,75m,  até  o  vértice  076,  de  coordenadas  N=7.556.562,23m  e
E=530.586,31m; daí, segue com o azimute de 351°55'25”, na distância de 94,16m,
até o vértice 077, de coordenadas N=7.556.655,46m e E=530.573,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  327°46'16”,  na  distância  de  106,25m,  até  o  vértice  078,  de
coordenadas  N=7.556.745,34m  e  E=530.516,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
12°12'35”,  na  distância  de  125,99m,  até  o  vértice  079,  de  coordenadas
N=7.556.868,48m e E=530.543,07m; daí,  segue com o azimute de 335°51'43”,  na
distância  de  105,74m,  até  o  vértice  080,  de  coordenadas  N=7.556.964,98m  e
E=530.499,83m; daí, segue com o azimute de 1°18'31”, na distância de 143,15m, até
o vértice 081, de coordenadas N=7.557.108,09m e E=530.503,10m; daí, segue com o
azimute de 329°36'34”, na distância de 65,65m, até o vértice 082, de coordenadas
N=7.557.164,72m  e  E=530.469,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  14°54'39”,  na
distância  de  103,38m,  até  o  vértice  083,  de  coordenadas  N=7.557.264,62m  e
E=530.496,49m; daí, segue com o azimute de 308°58'40”, na distância de 89,96m,
até o vértice 084, de coordenadas N=7.557.321,20m e E=530.426,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  5°43'48”,  na  distância  de  133,80m,  até  o  vértice  085,  de
coordenadas  N=7.557.454,34m  e  E=530.439,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
26°33'35”,  na  distância  de  111,64m,  até  o  vértice  086,  de  coordenadas
N=7.557.554,19m  e  E=530.489,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  9°8'43”,  na
distância  de  104,46m,  até  o  vértice  087,  de  coordenadas  N=7.557.657,32m  e
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E=530.506,43m; daí, segue com o azimute de 78°38'20”, na distância de 67,89m, até
o vértice 088, de coordenadas N=7.557.670,70m e E=530.572,99m; daí, segue com o
azimute de 86°25'49”,  na distância de 53,44m, até o vértice 089, de coordenadas
N=7.557.674,02m  e  E=530.626,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  101°19'3”,  na
distância  de  84,87m,  até  o  vértice  090,  de  coordenadas  N=7.557.657,37m  e
E=530.709,55m; daí, segue com o azimute de 77°5'30”, na distância de 72,32m, até o
vértice 091, de coordenadas N=7.557.673,52m e E=530.780,04m; daí, segue com o
azimute de 26°53'17”, na distância de 229,39m, até o vértice 092, de coordenadas
N=7.557.878,12m  e  E=530.883,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  59°4'22”,  na
distância  de  176,06m,  até  o  vértice  093,  de  coordenadas  N=7.557.968,60m  e
E=531.034,81m; daí, segue com o azimute de 2°7'6”, na distância de 114,90m, até o
vértice 094, de coordenadas N=7.558.083,43m e E=531.039,06m; daí, segue com o
azimute de 37°24'49”, na distância de 142,49m, até o vértice 095, de coordenadas
N=7.558.196,60m  e  E=531.125,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  96°50'24”,  na
distância  de  251,38m,  até  o  vértice  096,  de  coordenadas  N=7.558.166,66m  e
E=531.375,23m; daí, segue com o azimute de 110°11'1”, na distância de 218,52m, até
o vértice 097, de coordenadas N=7.558.091,27m e E=531.580,32m; daí, segue com o
azimute de 34°43'10”, na distância de 135,99m, até o vértice 098, de coordenadas
N=7.558.203,05m  e  E=531.657,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  24°24'22”,  na
distância  de  115,32m,  até  o  vértice  099,  de  coordenadas  N=7.558.308,06m  e
E=531.705,43m; daí, segue com o azimute de 16°42'24”, na distância de 93,06m, até
o vértice 100, de coordenadas N=7.558.397,19m e E=531.732,18m; daí, segue com o
azimute de 300°48'8”, na distância de 169,55m, até o vértice 101, de coordenadas
N=7.558.484,01m  e  E=531.586,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  278°23'3”,  na
distância  de  129,39m,  até  o  vértice  102,  de  coordenadas  N=7.558.502,88m  e
E=531.458,53m; daí, segue com o azimute de 290°41'6”, na distância de 127,27m,
até o vértice 103, de coordenadas N=7.558.547,83m e E=531.339,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  294°50'12”,  na  distância  de  424,18m,  até  o  vértice  104,  de
coordenadas  N=7.558.726,00m  e  E=530.954,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
304°33'26”,  na  distância  de  83,38m,  até  o  vértice  105,  de  coordenadas
N=7.558.773,30m e E=530.885,85m; daí,  segue com o azimute de 331°33'55”,  na
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distância  de  112,12m,  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N=7.558.871,89m  e
E=530.832,46m; daí, segue com o azimute de 67°31'13”, na distância de 93,72m, até
o vértice 107, de coordenadas N=7.558.907,73m e E=530.919,06m; daí, segue com o
azimute de 82°20'16”, na distância de 202,63m, até o vértice 108, de coordenadas
N=7.558.934,74m  e  E=531.119,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  19°8'24”,  na
distância  de  170,42m,  até  o  vértice  109,  de  coordenadas  N=7.559.095,74m  e
E=531.175,76m; daí, segue com o azimute de 345°53'30”, na distância de 167,09m,
até o vértice 110, de coordenadas N=7.559.257,79m e E=531.135,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  14°39'21”,  na  distância  de  71,89m,  até  o  vértice  111,  de
coordenadas  N=7.559.327,34m  e  E=531.153,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
346°47'11”,  na  distância  de  197,60m,  até  o  vértice  112,  de  coordenadas
N=7.559.519,70m e E=531.108,05m; daí,  segue com o azimute de 340°51'49”,  na
distância  de  110,79m,  até  o  vértice  113,  de  coordenadas  N=7.559.624,37m  e
E=531.071,73m; daí, segue com o azimute de 277°34'32”, na distância de 217,22m,
até o vértice 114, de coordenadas N=7.559.653,01m e E=530.856,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  299°21'2”,  na  distância  de  144,75m,  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N=7.559.723,95m  e  E=530.730,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
284°45'10”,  na  distância  de  164,72m,  até  o  vértice  116,  de  coordenadas
N=7.559.765,90m e E=530.570,96m; daí,  segue com o azimute de 342°18'39”,  na
distância  de  131,04m,  até  o  vértice  117,  de  coordenadas  N=7.559.890,75m  e
E=530.531,14m; daí, segue com o azimute de 72°44'49”, na distância de 157,99m,
até o vértice 118, de coordenadas N=7.559.937,60m e E=530.682,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°14'11”,  na  distância  de  172,33m,  até  o  vértice  119,  de
coordenadas  N=7.559.954,91m  e  E=530.853,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°51'31”,  na  distância  de  197,56m,  até  o  vértice  120,  de  coordenadas
N=7.560.097,36m  e  E=530.990,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  346°9'37”,  na
distância  de  111,57m,  até  o  vértice  121,  de  coordenadas  N=7.560.205,70m  e
E=530.963,67m; daí, segue com o azimute de 259°6'48”, na distância de 62,96m, até
o vértice 122, de coordenadas N=7.560.193,80m e E=530.901,84m; daí, segue com o
azimute de 336°12'22”, na distância de 87,72m, até o vértice 123, de coordenadas
N=7.560.274,07m  e  E=530.866,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  10°28'22”,  na
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distância  de  112,72m,  até  o  vértice  124,  de  coordenadas  N=7.560.384,91m  e
E=530.886,94m; daí, segue com o azimute de 309°54'46”, na distância de 77,14m,
até o vértice 125, de coordenadas N=7.560.434,41m e E=530.827,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  16°18'28”,  na  distância  de  67,96m,  até  o  vértice  126,  de
coordenadas  N=7.560.499,63m  e  E=530.846,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
51°24'38”,  na  distância  de  101,71m,  até  o  vértice  127,  de  coordenadas
N=7.560.563,07m  e  E=530.926,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  37°17'40”,  na
distância  de  98,67m,  até  o  vértice  128,  de  coordenadas  N=7.560.641,57m  e
E=530.986,14m; daí, segue com o azimute de 12°32'22”, na distância de 95,62m, até
o vértice 129, de coordenadas N=7.560.734,91m e E=531.006,90m; daí, segue com o
azimute de 326°0'37”,  na distância de 85,89m, até o vértice 130, de coordenadas
N=7.560.806,13m e E=530.958,88m; daí,  segue com o azimute de 291°36'50”,  na
distância  de  62,66m,  até  o  vértice  131,  de  coordenadas  N=7.560.829,21m  e
E=530.900,63m; daí, segue com o azimute de 23°44'4”, na distância de 74,64m, até o
vértice 132, de coordenadas N=7.560.897,54m e E=530.930,67m; daí, segue com o
azimute de 35°42'10”,  na distância de 40,50m, até o vértice 133, de coordenadas
N=7.560.930,42m  e  E=530.954,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  27°6'37”,  na
distância  de  50,47m,  até  o  vértice  134,  de  coordenadas  N=7.560.975,35m  e
E=530.977,30m; daí, segue com o azimute de 340°11'30”, na distância de 71,26m,
até o vértice 135, de coordenadas N=7.561.042,39m e E=530.953,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  286°1'26”,  na  distância  de  116,26m,  até  o  vértice  136,  de
coordenadas  N=7.561.074,48m  e  E=530.841,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
282°19'4”,  na  distância  de  112,30m,  até  o  vértice  137,  de  coordenadas
N=7.561.098,44m e E=530.731,70m; daí,  segue com o azimute de 218°10'54”,  na
distância  de  175,87m,  até  o  vértice  138,  de  coordenadas  N=7.560.960,19m  e
E=530.622,98m; daí, segue com o azimute de 250°32'59”, na distância de 147,23m,
até o vértice 139, de coordenadas N=7.560.911,17m e E=530.484,15m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°0'26”,  na  distância  de  146,36m,  até  o  vértice  140,  de
coordenadas  N=7.560.842,47m  e  E=530.354,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
265°49'19”,  na  distância  de  184,66m,  até  o  vértice  141,  de  coordenadas
N=7.560.829,02m  e  E=530.170,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  318°21'8”,  na
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distância  de  66,62m,  até  o  vértice  142,  de  coordenadas  N=7.560.878,80m  e
E=530.126,47m; daí, segue com o azimute de 289°19'12”, na distância de 187,30m,
até o vértice 143, de coordenadas N=7.560.940,76m e E=529.949,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°18'32”,  na  distância  de  86,58m,  até  o  vértice  144,  de
coordenadas  N=7.560.926,19m  e  E=529.864,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
305°52'55”,  na  distância  de  113,55m,  até  o  vértice  145,  de  coordenadas
N=7.560.992,74m  e  E=529.772,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  255°0'34”,  na
distância  de  101,26m,  até  o  vértice  146,  de  coordenadas  N=7.560.966,55m  e
E=529.674,56m; daí, segue com o azimute de 289°21'10”, na distância de 97,14m,
até o vértice 147, de coordenadas N=7.560.998,74m e E=529.582,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  349°35'27”,  na  distância  de  117,82m,  até  o  vértice  148,  de
coordenadas  N=7.561.114,62m  e  E=529.561,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
324°5'15”,  na  distância  de  96,33m,  até  o  vértice  149,  de  coordenadas
N=7.561.192,64m e E=529.505,12m; daí,  segue com o azimute de 351°24'20”,  na
distância  de  102,27m,  até  o  vértice  150,  de  coordenadas  N=7.561.293,77m  e
E=529.489,84m; daí, segue com o azimute de 347°2'42”, na distância de 75,80m, até
o vértice 151, de coordenadas N=7.561.367,64m e E=529.472,84m; daí, segue com o
azimute de 49°12'46”, na distância de 111,68m, até o vértice 152, de coordenadas
N=7.561.440,60m e E=529.557,41m; daí,  segue com o azimute de 119°37'10”,  na
distância  de  104,79m,  até  o  vértice  153,  de  coordenadas  N=7.561.388,81m  e
E=529.648,50m; daí, segue com o azimute de 84°23'38”, na distância de 161,66m,
até o vértice 154, de coordenadas N=7.561.404,60m e E=529.809,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°9'50”,  na  distância  de  80,79m,  até  o  vértice  155,  de
coordenadas  N=7.561.472,23m  e  E=529.853,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
354°23'18”,  na  distância  de  103,48m,  até  o  vértice  156,  de  coordenadas
N=7.561.575,21m  e  E=529.843,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°57'1”,  na
distância  de  125,15m,  até  o  vértice  157,  de  coordenadas  N=7.561.665,16m  e
E=529.756,45m; daí, segue com o azimute de 294°6'59”, na distância de 130,66m,
até o vértice 158, de coordenadas N=7.561.718,55m e E=529.637,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  288°38'28”,  na  distância  de  86,41m,  até  o  vértice  159,  de
coordenadas  N=7.561.746,17m  e  E=529.555,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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6°36'31”,  na  distância  de  241,66m,  até  o  vértice  160,  de  coordenadas
N=7.561.986,22m  e  E=529.583,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  27°14'28”,  na
distância  de  219,15m,  até  o  vértice  161,  de  coordenadas  N=7.562.181,06m  e
E=529.683,44m; daí, segue com o azimute de 78°49'27”, na distância de 236,43m,
até o vértice 162, de coordenadas N=7.562.226,89m e E=529.915,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  82°42'54”,  na  distância  de  239,13m,  até  o  vértice  163,  de
coordenadas  N=7.562.257,21m  e  E=530.152,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
19°45'40”,  na  distância  de  75,18m,  até  o  vértice  164,  de  coordenadas
N=7.562.327,96m  e  E=530.178,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  341°15'1”,  na
distância  de  111,93m,  até  o  vértice  165,  de  coordenadas  N=7.562.433,96m  e
E=530.142,03m; daí, segue com o azimute de 11°3'49”, na distância de 301,30m, até
o vértice 166, de coordenadas N=7.562.729,66m e E=530.199,85m; daí, segue com o
azimute de 55°47'55”, na distância de 421,01m, até o vértice 167, de coordenadas
N=7.562.966,31m  e  E=530.548,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°4'38”,  na
distância  de  279,91m,  até  o  vértice  168,  de  coordenadas  N=7.563.033,65m  e
E=530.819,73m; daí, segue com o azimute de 27°12'25”, na distância de 219,99m,
até o vértice 169, de coordenadas N=7.563.229,30m e E=530.920,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°12'38”,  na  distância  de  182,33m,  até  o  vértice  170,  de
coordenadas  N=7.563.398,10m  e  E=530.989,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
317°19'42”,  na  distância  de  159,99m,  até  o  vértice  171,  de  coordenadas
N=7.563.515,73m  e  E=530.880,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  6°26'14”,  na
distância  de  163,09m,  até  o  vértice  172,  de  coordenadas  N=7.563.677,79m  e
E=530.899,08m; daí, segue com o azimute de 342°15'31”, na distância de 351,55m,
até o vértice 173, de coordenadas N=7.564.012,63m e E=530.791,95m; daí, segue
com  o  azimute  de  314°32'18”,  na  distância  de  282,66m,  até  o  vértice  174,  de
coordenadas  N=7.564.210,88m  e  E=530.590,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
4°42'22”,  na  distância  de  234,48m,  até  o  vértice  175,  de  coordenadas
N=7.564.444,57m  e  E=530.609,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°27'20”,  na
distância  de  405,19m,  até  o  vértice  176,  de  coordenadas  N=7.564.761,87m  e
E=530.861,71m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Baependi  e  nos  limites  do
Município de Aiuruoca; daí, segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o
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azimute de 84°22'17”, na distância de 192,05m, até o vértice 177, de coordenadas
N=7.564.780,71m  e  E=531.052,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  99°21'46”,  na
distância  de  198,12m,  até  o  vértice  178,  de  coordenadas  N=7.564.748,48m  e
E=531.248,31m; daí, segue com o azimute de 72°35'23”, na distância de 221,79m,
até o vértice 179, de coordenadas N=7.564.814,84m e E=531.459,94m; daí, segue
com  o  azimute  de  139°6'38”,  na  distância  de  302,22m,  até  o  vértice  180,  de
coordenadas  N=7.564.586,37m  e  E=531.657,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°57'51”,  na  distância  de  136,72m,  até  o  vértice  181,  de  coordenadas
N=7.564.480,17m  e  E=531.743,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°42'52”,  na
distância  de  223,69m,  até  o  vértice  182,  de  coordenadas  N=7.564.477,38m  e
E=531.967,55m; daí, segue com o azimute de 54°54'1”, na distância de 297,37m, até
o vértice 183, de coordenadas N=7.564.648,37m e E=532.210,85m; daí, segue com o
azimute de 76°0'53”,  na distância de 134,14m, até o vértice 184, de coordenadas
N=7.564.680,79m  e  E=532.341,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  87°58'56”,  na
distância  de  291,98m,  até  o  vértice  185,  de  coordenadas  N=7.564.691,07m  e
E=532.632,82m; daí, segue com o azimute de 95°0'49”, na distância de 84,38m, até o
vértice 186, de coordenadas N=7.564.683,69m e E=532.716,88m; daí, segue com o
azimute de 67°17'43”, na distância de 194,61m, até o vértice 187, de coordenadas
N=7.564.758,81m  e  E=532.896,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°12'1”,  na
distância  de  127,76m,  até  o  vértice  188,  ponto  inicial  desta  descrição.  As
coordenadas  aqui  descritas  encontram-se  representadas  no  Sistema  UTM,
referenciadas ao Meridiano Central no. 45º WGr, tendo como datum o WGS84. Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

ANEXO II
(a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei nº , de de de 2012)

Os  perímetros  dos  imóveis  descritos  neste  anexo  estão  georreferenciados  ao
Sistema Geodésico Brasileiro;  os vértices  encontram-se representados no sistema
UTM, referenciados ao meridiano central 39 WGr, tendo como datum o WGS84; e
todos  os  azimutes,  distâncias,  área  e  perímetro  foram  calculados  no  plano  de
projeção UTM.
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I - gleba 1: a descrição com área de 461,1129 Ha e perímetro de 17.534,978 m, tem
início  no  vértice  M-0001,  de  coordenadas  N=7.542.150,648m  e  E=529.989,878m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 179°36'34" e 2.895,23m até o
vértice M-0002, de coordenadas N=7.539.255,487m e E=530.009,619m; 179°36'34" e
2.895,23m  até  o  vértice  M-0002,  de  coordenadas  N=7.539.255,487m  e
E=530.009,619m;  92°38'41"  e  156,85m  até  o  vértice  M-0003,  de  coordenadas
N=7.539.248,250m e E=530.166,302m; 87°07'40" e 433,29m até o vértice M-0004, de
coordenadas  N=7.539.269,962m  e  E=530.599,048m;  112°34'25"  e  56,56m  até  o
vértice M-0005, de coordenadas N=7.539.248,250m e E=530.651,276m; 163°35'16" e
52,81m  até  o  vértice  M-0006,  de  coordenadas  N=7.539.197,588m  e
E=530.666,198m;  230°29'39"  e  193,40m  até  o  vértice  M-0007,  de  coordenadas
N=7.539.074,553m e E=530.516,975m; 209°20'59" e 182,67m até o vértice M-0008,
de coordenadas N=7.538.915,330m e E=530.427,442m; 159°27'00" e 170,04m até o
vértice M-0009, de coordenadas N=7.538.756,107m e E=530.487,131m; 122°53'23" e
159,94m  até  o  vértice  M-0010,  de  coordenadas  N=7.538.669,258m  e
E=530.621,431m;  75°40'48"  e  146,31m  até  o  vértice  M-0011,  de  coordenadas
N=7.538.705,445m e E=530.763,193m; 102°09'52" e 68,69m até o vértice M-0012, de
coordenadas  N=7.538.690,971m  e  E=530.830,343m;  58°18'49"  e  96,45m  até  o
vértice M-0013, de coordenadas N=7.538.741,632m e E=530.912,415m; 93°15'57" e
127,05m  até  o  vértice  M-0014,  de  coordenadas  N=7.538.734,395m  e
E=531.039,254m;  61°22'54"  e  135,99m  até  o  vértice  M-0015,  de  coordenadas
N=7.538.799,532m e E=531.158,633m; 132°09'22" e 150,97m até o vértice M-0016,
de coordenadas N=7.538.698,208m e E=531.270,550m; 103°37'53" e 153,55m até o
vértice M-0017, de coordenadas N=7.538.662,021m e E=531.419,772m; 115°52'23" e
33,17m  até  o  vértice  M-0018,  de  coordenadas  N=7.538.647,546m  e
E=531.449,617m;  170°15'02"  e  44,06m  até  o  vértice  M-0019,  de  coordenadas
N=7.538.604,122m e E=531.457,078m; 216°22'00" e 62,92m até o vértice M-0020, de
coordenadas  N=7.538.553,460m  e  E=531.419,772m;  239°09'57"  e  112,96m  até  o
vértice M-0021, de coordenadas N=7.538.495,561m e E=531.322,778m; 209°48'04" e
75,06m  até  o  vértice  M-0022,  de  coordenadas  N=7.538.430,425m  e
E=531.285,472m;  212°50'00"  e  146,27m  até  o  vértice  M-0023,  de  coordenadas
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N=7.538.307,519m e E=531.206,164m; 246°06'53" e 146,16m até o vértice M-0024,
de coordenadas N=7.538.248,338m e E=531.072,522m; 250°55'44" e 208,10m até o
vértice M-0025, de coordenadas N=7.538.180,342m e E=530.875,843m; 251°35'12" e
85,76m  até  o  vértice  M-0026,  de  coordenadas  N=7.538.153,255m  e
E=530.794,477m;  332°45'10"  e  270,10m  até  o  vértice  M-0027,  de  coordenadas
N=7.538.393,381m e E=530.670,818m; 270°00'15" e 58,52m até o vértice M-0028, de
coordenadas  N=7.538.393,385m  e E=530.612,295m;  289°32'19"  e  179,63m  até  o
vértice M-0029, de coordenadas N=7.538.453,462m e E=530.443,007m; 319°02'31" e
160,67m  até  o  vértice  M-0030,  de  coordenadas  N=7.538.574,797m  e
E=530.337,687m;  331°10'35"  e  168,09m  até  o  vértice  M-0031,  de  coordenadas
N=7.538.722,063m e E=530.256,648m; 1°22'48" e 137,38m até o vértice M-0032, de
coordenadas N=7.538.859,399m e E=530.259,957m; 6°00'19" e 87,37m até o vértice
M-0033,  de  coordenadas  N=7.538.946,287m  e  E=530.269,097m;  331°44'24"  e
46,76m  até  o  vértice  M-0034,  de  coordenadas  N=7.538.987,474m  e
E=530.246,957m;  285°26'36"  e  59,32m  até  o  vértice  M-0035,  de  coordenadas
N=7.539.003,269m e E=530.189,782m; 254°57'20" e 60,22m até o vértice M-0036, de
coordenadas  N=7.538.987,638m  e  E=530.131,627m;  231°50'09"  e  59,01m  até  o
vértice M-0037, de coordenadas N=7.538.951,174m e E=530.085,229m; 257°02'52" e
305,16m  até  o  vértice  M-0038,  de  coordenadas  N=7.538.882,776m  e
E=529.787,834m;  178°14'31"  e  112,76m  até  o  vértice  M-0039,  de  coordenadas
N=7.538.770,069m e E=529.791,293m; 160°50'34" e 78,60m até o vértice M-0040, de
coordenadas  N=7.538.695,826m  e  E=529.817,085m;  137°50'37"  e  66,52m  até  o
vértice M-0041, de coordenadas N=7.538.646,516m e E=529.861,728m; 127°26'09" e
102,59m  até  o  vértice  M-0042,  de  coordenadas  N=7.538.584,155m  e
E=529.943,188m;  127°57'27"  e  82,67m  até  o  vértice  M-0043,  de  coordenadas
N=7.538.533,307m e E=530.008,370m; 214°03'02" e 49,21m até o vértice M-0044, de
coordenadas  N=7.538.492,534m  e  E=529.980,815m;  266°05'24"  e  66,05m  até  o
vértice M-0045, de coordenadas N=7.538.488,030m e E=529.914,920m; 307°29'53" e
64,62m  até  o  vértice  M-0046,  de  coordenadas  N=7.538.527,366m  e
E=529.863,653m;  315°52'23"  e  41,12m  até  o  vértice  M-0047,  de  coordenadas
N=7.538.556,880m e E=529.835,025m; 313°15'21" e 56,19m até o vértice M-0048, de
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coordenadas  N=7.538.595,387m  e  E=529.794,099m;  287°07'39"  e  75,88m  até  o
vértice M-0049, de coordenadas N=7.538.617,734m e E=529.721,584m; 270°32'38" e
181,63m  até  o  vértice  M-0050,  de  coordenadas  N=7.538.619,458m  e
E=529.539,966m;  295°48'56"  e  130,55m  até  o  vértice  M-0051,  de  coordenadas
N=7.538.676,311m e E=529.422,441m; 346°11'05" e 215,62m até o vértice M-0052,
de coordenadas N=7.538.885,692m e E=529.370,952m; 280°07'53" e 212,41m até o
vértice M-0053, de coordenadas N=7.538.923,055m e E=529.161,859m; 215°05'52" e
102,96m  até  o  vértice  M-0054,  de  coordenadas  N=7.538.838,820m  e
E=529.102,661m;  276°54'25"  e  103,77m  até  o  vértice  M-0055,  de  coordenadas
N=7.538.851,298m e E=528.999,649m; 244°16'08" e 194,04m até o vértice M-0056,
de coordenadas N=7.538.767,055m e E=528.824,847m; 318°43'52" e 170,22m até o
vértice M-0057, de coordenadas N=7.538.894,999m e E=528.712,568m; 267°18'03" e
115,42m  até  o  vértice  M-0058,  de  coordenadas  N=7.538.889,564m  e
E=528.597,273m;  268°59'19"  e  68,86m  até  o  vértice  M-0059,  de  coordenadas
N=7.538.888,348m e E=528.528,420m; 349°50'21" e 18,68m até o vértice M-0060, de
coordenadas  N=7.538.906,733m  e  E=528.525,125m;  318°05'39"  e  48,40m  até  o
vértice M-0061, de coordenadas N=7.538.942,757m e E=528.492,797m; 318°56'24" e
84,77m até o vértice M-0062, de coordenadas N=7.539.006,677m e E=528.437,114m;
237°27'04" e 105,87m até o vértice M-0063, de coordenadas N=7.538.949,715m e
E=528.347,869m;  278°10'37"  e  98,67m  até  o  vértice  M-0064,  de  coordenadas
N=7.538.963,749m e E=528.250,201m; 220°54'29" e 118,33m até o vértice M-0065,
de coordenadas N=7.538.874,320m e E=528.172,713m; 274°39'58" e 99,72m até o
vértice M-0066, de coordenadas N=7.538.882,432m e E=528.073,321m; 247°33'41" e
179,71m  até  o  vértice  M-0067,  de  coordenadas  N=7.538.813,837m  e
E=527.907,212m;  350°43'44"  e  102,16m  até  o  vértice  M-0068,  de  coordenadas
N=7.538.914,665m e E=527.890,754m; 348°26'18" e 89,40m até o vértice M-0069, de
coordenadas  N=7.539.002,250m  e  E=527.872,836m;  311°20'58"  e  102,99m  até  o
vértice M-0070, de coordenadas N=7.539.070,292m e E=527.795,519m; 28°02'19" e
43,25m  até  o  vértice  M-0071,  de  coordenadas  N=7.539.108,467m  e
E=527.815,850m;  358°16'25"  e  108,40m  até  o  vértice  M-0072,  de  coordenadas
N=7.539.216,819m e E=527.812,584m; 81°18'22" e 119,62m até o vértice M-0073, de
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coordenadas  N=7.539.234,900m  e  E=527.930,829m;  78°19'40"  e  50,41m  até  o
vértice M-0074, de coordenadas N=7.539.245,098m e E=527.980,194m; 53°00'46" e
119,46m  até  o  vértice  M-0075,  de  coordenadas  N=7.539.316,969m  e
E=528.075,614m;  8°10'05"  e  74,87m  até  o  vértice  M-0076,  de  coordenadas
N=7.539.391,081m e E=528.086,251m; 1°39'20" e 37,32m até o vértice M-0077, de
coordenadas  N=7.539.428,386m  e  E=528.087,330m;  26°02'02"  e  85,09m  até  o
vértice M-0078, de coordenadas N=7.539.504,846m e E=528.124,677m; 25°54'46" e
122,47m  até  o  vértice  M-0079,  de  coordenadas  N=7.539.615,006m  e
E=528.178,199m;  85°47'26"  e  82,12m  até  o  vértice  M-0080,  de  coordenadas
N=7.539.621,034m e E=528.260,096m; 60°48'40" e 53,11m até o vértice M-0081, de
coordenadas  N=7.539.646,934m  e  E=528.306,461m;  62°26'31"  e  52,76m  até  o
vértice M-0082, de coordenadas N=7.539.671,342m e E=528.353,233m; 63°20'10" e
73,22m  até  o  vértice  M-0083,  de  coordenadas  N=7.539.704,199m  e
E=528.418,665m;  59°41'18"  e  72,57m  até  o  vértice  M-0084,  de  coordenadas
N=7.539.740,824m e E=528.481,311m; 32°51'48" e 50,85m até o vértice M-0085, de
coordenadas N=7.539.783,540m e E=528.508,907m; 8°06'20" e 48,50m até o vértice
M-0086, de coordenadas N=7.539.831,551m e E=528.515,745m; 53°01'57" e 50,13m
até  o  vértice  M-0087,  de  coordenadas  N=7.539.861,697m  e  E=528.555,796m;
43°13'33"  e  77,81m  até  o  vértice  M-0088,  de  coordenadas  N=7.539.918,394m  e
E=528.609,086m;  73°32'23"  e  32,20m  até  o  vértice  M-0089,  de  coordenadas
N=7.539.927,518m e E=528.639,968m; 34°45'39" e 112,75m até o vértice M-0090, de
coordenadas  N=7.540.020,145m  e  E=528.704,252m;  323°59'18"  e  63,02m  até  o
vértice M-0091, de coordenadas N=7.540.071,124m e E=528.667,197m; 12°36'58" e
45,61m até o vértice M-0092, de coordenadas N=7.540.115,634m e E=528.677,159m;
342°54'06" e 125,49m até o vértice M-0093, de coordenadas N=7.540.235,574m e
E=528.640,265m;  320°34'38"  e  67,15m  até  o  vértice  M-0094,  de  coordenadas
N=7.540.287,447m e E=528.597,621m; 237°36'05" e 36,87m até o vértice M-0095, de
coordenadas  N=7.540.267,690m  e  E=528.566,488m;  263°19'39"  e  46,54m  até  o
vértice M-0096, de coordenadas N=7.540.262,283m e E=528.520,266m; 276°00'21" e
40,32m  até  o  vértice  M-0097,  de  coordenadas  N=7.540.266,502m  e
E=528.480,163m;  265°46'08"  e  77,58m  até  o  vértice  M-0098,  de  coordenadas
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N=7.540.260,778m e E=528.402,797m; 250°03'06" e 36,67m até o vértice M-0099, de
coordenadas  N=7.540.248,268m  e  E=528.368,330m;  272°23'18"  e  57,63m  até  o
vértice M-0100, de coordenadas N=7.540.250,670m e E=528.310,748m; 351°35'59" e
136,69m  até  o  vértice  M-0101,  de  coordenadas  N=7.540.385,897m  e
E=528.290,778m;  84°04'06"  e  98,58m  até  o  vértice  M-0102,  de  coordenadas
N=7.540.396,084m e E=528.388,827m; 150°01'43" e 56,39m até o vértice M-0103, de
coordenadas  N=7.540.347,233m  e  E=528.416,998m;  68°04'30"  e  67,12m  até  o
vértice M-0104, de coordenadas N=7.540.372,294m e E=528.479,262m; 89°33'33" e
78,31m  até  o  vértice  M-0105,  de  coordenadas  N=7.540.372,897m  e
E=528.557,566m;  70°14'41"  e  114,45m  até  o  vértice  M-0106,  de  coordenadas
N=7.540.411,580m e E=528.665,276m; 35°56'59" e 88,37m até o vértice M-0107, de
coordenadas  N=7.540.483,122m  e  E=528.717,158m;  37°14'36"  e  80,04m  até  o
vértice M-0108, de coordenadas N=7.540.546,841m e E=528.765,600m; 313°43'43" e
54,77m  até  o  vértice  M-0109,  de  coordenadas  N=7.540.584,704m  e
E=528.726,019m;  36°19'32"  e  93,28m  até  o  vértice  M-0110,  de  coordenadas
N=7.540.659,857m e E=528.781,276m; 142°22'50" e 69,40m até o vértice M-0111, de
coordenadas  N=7.540.604,888m  e  E=528.823,638m;  196°10'39"  e  58,96m  até  o
vértice M-0112, de coordenadas N=7.540.548,266m e E=528.807,212m; 165°07'07" e
96,57m até o vértice M-0113, de coordenadas N=7.540.454,932m e E=528.832,014m;
82°58'54"  e  38,46m  até  o  vértice  M-0114,  de  coordenadas  N=7.540.459,631m  e
E=528.870,186m;  120°06'48"  e  91,55m  até  o  vértice  M-0115,  de  coordenadas
N=7.540.413,698m e E=528.949,383m; 142°04'54" e 82,27m até o vértice M-0116, de
coordenadas  N=7.540.348,796m  e  E=528.999,941m;  43°13'10"  e  117,15m  até  o
vértice M-0117, de coordenadas N=7.540.434,171m e E=529.080,168m; 356°57'49" e
99,49m até o vértice M-0118, de coordenadas N=7.540.533,525m e E=529.074,898m;
35°55'31"  e  52,24m  até  o  vértice  M-0119,  de  coordenadas  N=7.540.575,831m  e
E=529.105,551m;  82°39'10"  e  54,53m  até  o  vértice  M-0120,  de  coordenadas
N=7.540.582,804m e E=529.159,629m; 105°04'46" e 90,30m até o vértice M-0121, de
coordenadas  N=7.540.559,311m  e  E=529.246,820m;  46°25'04"  e  38,54m  até  o
vértice M-0122, de coordenadas N=7.540.585,881m e E=529.274,739m; 30°52'33" e
58,27m  até  o  vértice  M-0123,  de  coordenadas  N=7.540.635,892m  e
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E=529.304,642m;  58°17'38"  e  42,46m  até  o  vértice  M-0124,  de  coordenadas
N=7.540.658,208m e E=529.340,765m; 50°49'45" e 80,42m até o vértice M-0125, de
coordenadas  N=7.540.709,007m  e  E=529.403,115m;  329°51'25"  e  63,98m  até  o
vértice M-0126, de coordenadas N=7.540.764,335m e E=529.370,987m; 321°57'12" e
91,08m  até  o  vértice  M-0127,  de  coordenadas  N=7.540.836,057m  e
E=529.314,858m;  355°14'04"  e  75,21m  até  o  vértice  M-0128,  de  coordenadas
N=7.540.911,006m e E=529.308,609m; 6°33'25" e 74,31m até o vértice M-0129, de
coordenadas N=7.540.984,832m e E=529.317,095m; 3°32'56" e 61,04m até o vértice
M-0130,  de  coordenadas  N=7.541.045,757m  e  E=529.320,874m;  324°38'05"  e
183,00m  até  o  vértice  M-0131,  de  coordenadas  N=7.541.194,992m  e
E=529.214,954m;  351°52'29"  e  66,21m  até  o  vértice  M-0132,  de  coordenadas
N=7.541.260,539m e E=529.205,596m; 47°02'48" e 123,70m até o vértice M-0133, de
coordenadas  N=7.541.344,826m  e  E=529.296,130m;  80°16'23"  e  221,63m  até  o
vértice M-0134, de coordenadas N=7.541.382,270m e E=529.514,570m; 335°22'04" e
217,18m  até  o  vértice  M-0135,  de  coordenadas  N=7.541.579,692m  e
E=529.424,049m;  278°10'27"  e  59,95m  até  o  vértice  M-0136,  de  coordenadas
N=7.541.588,216m e E=529.364,706m; 338°14'01" e 122,26m até o vértice M-0137,
de coordenadas N=7.541.701,759m e E=529.319,369m; 327°31'00" e 98,53m até o
vértice M-0138, de coordenadas N=7.541.784,876m e E=529.266,452m; 359°01'13" e
244,45m  até  o  vértice  M-0139,  de  coordenadas  N=7.542.029,289m  e
E=529.262,273m;  338°44'26"  e  52,89m  até  o  vértice  M-0140,  de  coordenadas
N=7.542.078,581m e E=529.243,095m; 84°31'12" e 350,46m até o vértice M-0141, de
coordenadas  N=7.542.112,048m  e  E=529.591,951m;  84°27'34"  e  399,79m  até  o
vértice M-0001, de coordenadas N=7.542.150,648m e E=529.989,878m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

II - gleba 2: a descrição com área de 689,0735 Ha e perímetro de 27.591,016 m,
tem início no vértice M-0142, de coordenadas N=7.536.964,513m e E=529.989,838m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 181°08'51" e 15,65 m até o
vértice M-0143, de coordenadas N=7.536.948,866m e E=529.989,525m; 181°08'51" e
15,65m  até  o  vértice  M-0143,  de  coordenadas  N=7.536.948,866m  e
E=529.989,525m;  113°31'33"  e  53,63m  até  o  vértice  M-0144,  de  coordenadas
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N=7.536.927,460m e E=530.038,695m; 110°06'47" e 80,56m até o vértice M-0145, de
coordenadas  N=7.536.899,758m  e  E=530.114,340m;  122°09'46"  e  80,42m  até  o
vértice M-0146, de coordenadas N=7.536.856,946m e E=530.182,422m; 151°17'00" e
76,09m até o vértice M-0147, de coordenadas N=7.536.790,211m e E=530.218,984m;
186°56'09" e 135,73m até o vértice M-0148, de coordenadas N=7.536.655,478m e
E=530.202,594m;  199°40'36"  e  280,83m  até  o  vértice  M-0149,  de  coordenadas
N=7.536.391,050m e E=530.108,036m; 200°07'46" e 150,20m até o vértice M-0150,
de coordenadas N=7.536.250,023m e E=530.056,346m; 199°51'28" e 159,52m até o
vértice M-0151, de coordenadas N=7.536.099,983m e E=530.002,157m; 79°59'52" e
83,34m até o vértice M-0152, de coordenadas N=7.536.114,458m e E=530.084,230m;
66°53'13"  e 202,81m até o  vértice  M-0153,  de  coordenadas N=7.536.194,069m e
E=530.270,758m;  112°34'25"  e  169,68m  até  o  vértice  M-0154,  de  coordenadas
N=7.536.128,933m e E=530.427,442m; 83°29'23" e 127,66m até o vértice M-0155, de
coordenadas  N=7.536.143,408m  e  E=530.554,281m;  62°25'17"  e  218,86m  até  o
vértice M-0156, de coordenadas N=7.536.244,731m e E=530.748,270m; 107°55'05" e
117,62m  até  o  vértice  M-0157,  de  coordenadas  N=7.536.208,544m  e
E=530.860,187m;  61°00'02"  e  179,14m  até  o  vértice  M-0158,  de  coordenadas
N=7.536.295,393m e E=531.016,871m; 116°46'00" e 208,91m até o vértice M-0159,
de coordenadas N=7.536.201,307m e E=531.203,399m; 185°21'15" e 159,92m até o
vértice M-0160, de coordenadas N=7.536.042,084m e E=531.188,477m; 127°48'43" e
94,44m  até  o  vértice  M-0161,  de  coordenadas  N=7.535.984,185m  e
E=531.263,088m;  177°12'10"  e  107,52m  até  o  vértice  M-0162,  de  coordenadas
N=7.535.876,795m e E=531.268,335m; 220°39'57" e 52,26m até o vértice M-0163, de
coordenadas  N=7.535.837,156m  e  E=531.234,281m;  222°03'07"  e  71,18m  até  o
vértice M-0164, de coordenadas N=7.535.784,303m e E=531.186,606m; 145°30'01" e
72,15m  até  o  vértice  M-0165,  de  coordenadas  N=7.535.724,844m  e
E=531.227,470m;  224°08'08"  e  156,49m  até  o  vértice  M-0166,  de  coordenadas
N=7.535.612,533m e E=531.118,498m; 198°57'53" e 104,79m até o vértice M-0167,
de coordenadas N=7.535.513,434m e E=531.084,444m; 216°40'10" e 148,26m até o
vértice M-0168, de coordenadas N=7.535.394,516m e E=530.995,903m; 198°57'53" e
83,83m  até  o  vértice  M-0169,  de  coordenadas  N=7.535.315,237m  e
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E=530.968,660m;  191°39'01"  e  67,46m  até  o  vértice  M-0170,  de  coordenadas
N=7.535.249,172m e E=530.955,038m; 270°00'00" e 95,35m até o vértice M-0171, de
coordenadas  N=7.535.249,172m  e E=530.859,687m;  188°47'26"  e  133,70m  até  o
vértice M-0172, de coordenadas N=7.535.117,040m e E=530.839,255m; 232°58'02" e
153,57m  até  o  vértice  M-0173,  de  coordenadas  N=7.535.024,549m  e
E=530.716,661m;  173°05'05"  e  113,13m  até  o  vértice  M-0174,  de  coordenadas
N=7.534.912,237m e E=530.730,282m; 230°23'20" e 112,24m até o vértice M-0175,
de coordenadas N=7.534.840,677m e E=530.643,815m; 60°57'54" e 52,16m até o
vértice M-0176, de coordenadas N=7.534.865,991m e E=530.689,417m; 231°15'48" e
144,55m  até  o  vértice  M-0177,  de  coordenadas  N=7.534.775,540m  e
E=530.576,664m;  179°44'11"  e  821,26m  até  o  vértice  M-0178,  de  coordenadas
N=7.533.954,285m e E=530.580,445m; 180°00'00" e 39,64m até o vértice M-0179, de
coordenadas  N=7.533.914,646m  e  E=530.580,445m;  113°19'18"  e  66,75m  até  o
vértice M-0180, de coordenadas N=7.533.888,220m e E=530.641,742m; 55°17'00" e
58,00m  até  o  vértice  M-0181,  de  coordenadas  N=7.533.921,253m  e
E=530.689,417m;  96°09'06"  e  61,65m  até  o  vértice  M-0182,  de  coordenadas
N=7.533.914,646m e E=530.750,714m; 66°40'42" e 66,75m até o vértice M-0183, de
coordenadas  N=7.533.941,072m  e  E=530.812,012m;  112°00'26"  e  88,15m  até  o
vértice M-0184, de coordenadas N=7.533.908,039m e E=530.893,741m; 92°55'21" e
129,57m  até  o  vértice  M-0185,  de  coordenadas  N=7.533.901,433m  e
E=531.023,146m;  53°57'49"  e  67,38m  até  o  vértice  M-0186,  de  coordenadas
N=7.533.941,072m e E=531.077,633m; 174°06'51" e 132,83m até o vértice M-0187,
de coordenadas N=7.533.808,941m e E=531.091,254m; 147°12'20" e 62,87m até o
vértice M-0188, de coordenadas N=7.533.756,088m e E=531.125,308m; 186°32'04" e
59,85m até o vértice M-0189, de coordenadas N=7.533.696,629m e E=531.118,498m;
141°35'07" e 109,61m até o vértice M-0190, de coordenadas N=7.533.610,744m e
E=531.186,605m;  214°29'59"  e  96,20m  até  o  vértice  M-0191,  de  coordenadas
N=7.533.531,465m e E=531.132,119m; 244°07'35" e 75,70m até o vértice M-0192, de
coordenadas  N=7.533.498,433m  e  E=531.064,011m;  233°57'49"  e  67,38m  até  o
vértice M-0193, de coordenadas N=7.533.458,793m e E=531.009,525m; 302°53'23" e
73,00m  até  o  vértice  M-0194,  de  coordenadas  N=7.533.498,433m  e
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E=530.948,228m;  244°07'35"  e  121,11m  até  o  vértice  M-0195,  de  coordenadas
N=7.533.445,580m e E=530.839,255m; 270°00'00" e 136,22m até o vértice M-0196,
de coordenadas N=7.533.445,580m e E=530.703,039m; 162°48'52" e 69,15m até o
vértice M-0197, de coordenadas N=7.533.379,514m e E=530.723,471m; 166°37'04" e
88,28m  até  o  vértice  M-0198,  de  coordenadas  N=7.533.293,629m  e
E=530.743,904m;  173°05'05"  e  113,13m  até  o  vértice  M-0199,  de  coordenadas
N=7.533.181,317m e E=530.757,525m; 184°32'03" e 86,15m até o vértice M-0200, de
coordenadas  N=7.533.095,432m  e  E=530.750,714m;  97°53'22"  e  96,26m  até  o
vértice M-0201, de coordenadas N=7.533.082,219m e E=530.846,066m; 86°18'00" e
102,38m  até  o  vértice  M-0202,  de  coordenadas  N=7.533.088,826m  e
E=530.948,228m;  109°45'42"  e  195,40m  até  o  vértice  M-0203,  de  coordenadas
N=7.533.022,760m e E=531.132,119m; 112°34'25" e 103,26m até o vértice M-0204,
de coordenadas N=7.532.983,121m e E=531.227,470m; 175°05'23" e 79,57m até o
vértice M-0205, de coordenadas N=7.532.903,842m e E=531.234,281m; 213°15'59" e
86,91m  até  o  vértice  M-0206,  de  coordenadas  N=7.532.831,170m  e
E=531.186,605m;  164°01'13"  e  123,70m  até  o  vértice  M-0207,  de  coordenadas
N=7.532.712,251m e E=531.220,659m; 162°24'03" e 90,10m até o vértice M-0208, de
coordenadas  N=7.532.626,366m  e  E=531.247,903m;  143°37'55"  e  86,15m  até  o
vértice M-0209, de coordenadas N=7.532.556,997m e E=531.298,986m; 232°04'26" e
2.877,88m  até  o  vértice  M-0210,  de  coordenadas  N=7.530.788,128m  e
E=529.028,898m;  320°14'10"  e  2.536,26m  até  o  vértice  M-0211,  de  coordenadas
N=7.532.737,717m e E=527.406,639m; 355°09'03" e 116,04m até o vértice M-0212,
de coordenadas N=7.532.853,345m e E=527.396,829m; 0°50'00" e 111,93m até o
vértice M-0213, de coordenadas N=7.532.965,264m e E=527.398,457m; 4°33'46" e
147,11m  até  o  vértice  M-0214,  de  coordenadas  N=7.533.111,910m  e
E=527.410,160m;  352°49'15"  e  139,04m  até  o  vértice  M-0215,  de  coordenadas
N=7.533.249,863m e E=527.392,783m; 148°07'46" e 47,95m até o vértice M-0216, de
coordenadas  N=7.533.209,141m  e E=527.418,101m;  175°04'49"  e  466,03m  até  o
vértice M-0217, de coordenadas N=7.532.744,831m e E=527.458,069m; 142°01'46" e
694,97m  até  o  vértice  M-0218,  de  coordenadas  N=7.532.196,965m  e
E=527.885,654m;  54°54'25"  e  174,56m  até  o  vértice  M-0219,  de  coordenadas
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N=7.532.297,319m e E=528.028,482m; 87°59'25" e 62,47m até o vértice M-0220, de
coordenadas  N=7.532.299,510m  e  E=528.090,913m;  88°13'59"  e  230,45m  até  o
vértice M-0221, de coordenadas N=7.532.306,616m e E=528.321,251m; 118°31'44" e
69,62m  até  o  vértice  M-0222,  de  coordenadas  N=7.532.273,364m  e
E=528.382,420m;  68°35'32"  e  81,03m  até  o  vértice  M-0223,  de  coordenadas
N=7.532.302,941m e E=528.457,863m; 76°52'02" e 34,86m até o vértice M-0224, de
coordenadas  N=7.532.310,862m  e  E=528.491,815m;  75°04'16"  e  50,40m  até  o
vértice M-0225, de coordenadas N=7.532.323,847m e E=528.540,514m; 70°35'08" e
80,04m  até  o  vértice  M-0226,  de  coordenadas  N=7.532.350,453m  e
E=528.616,007m;  115°25'22"  e  43,65m  até  o  vértice  M-0227,  de  coordenadas
N=7.532.331,715m e E=528.655,429m; 91°55'16" e 30,29m até o vértice M-0228, de
coordenadas  N=7.532.330,700m  e  E=528.685,697m;  25°29'15"  e  68,80m  até  o
vértice M-0229, de coordenadas N=7.532.392,807m e E=528.715,304m; 94°28'29" e
65,59m  até  o  vértice  M-0230,  de  coordenadas  N=7.532.387,689m  e
E=528.780,695m;  52°11'52"  e  62,99m  até  o  vértice  M-0231,  de  coordenadas
N=7.532.426,296m e E=528.830,463m; 110°38'06" e 20,91m até o vértice M-0232, de
coordenadas  N=7.532.418,927m  e  E=528.850,032m;  147°34'16"  e  63,42m  até  o
vértice M-0233, de coordenadas N=7.532.365,400m e E=528.884,039m; 95°07'38" e
75,29m  até  o  vértice  M-0234,  de  coordenadas  N=7.532.358,672m  e
E=528.959,025m;  49°14'54"  e  90,69m  até  o  vértice  M-0235,  de  coordenadas
N=7.532.417,874m e E=529.027,729m; 55°23'22" e 53,45m até o vértice M-0236, de
coordenadas  N=7.532.448,233m  e  E=529.071,719m;  30°48'54"  e  97,81m  até  o
vértice M-0237, de coordenadas N=7.532.532,231m e E=529.121,822m; 356°42'31" e
46,19m até o vértice M-0238, de coordenadas N=7.532.578,344m e E=529.119,170m;
5°55'10"  e  48,03m  até  o  vértice  M-0239,  de  coordenadas  N=7.532.626,118m  e
E=529.124,123m;  31°22'02"  e  59,30m  até  o  vértice  M-0240,  de  coordenadas
N=7.532.676,750m e E=529.154,989m; 9°34'14" e 34,02m até o vértice M-0241, de
coordenadas  N=7.532.710,294m  e  E=529.160,645m;  45°01'56"  e  25,29m  até  o
vértice M-0242, de coordenadas N=7.532.728,166m e E=529.178,538m; 56°08'34" e
25,88m  até  o  vértice  M-0243,  de  coordenadas  N=7.532.742,582m  e
E=529.200,025m;  36°06'40"  e  34,65m  até  o  vértice  M-0244,  de  coordenadas
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N=7.532.770,577m e E=529.220,448m; 57°47'45" e 52,78m até o vértice M-0245, de
coordenadas  N=7.532.798,704m  e  E=529.265,106m;  101°21'05"  e  17,52m  até  o
vértice M-0246, de coordenadas N=7.532.795,255m e E=529.282,288m; 68°18'38" e
35,59m  até  o  vértice  M-0247,  de  coordenadas  N=7.532.808,409m  e
E=529.315,361m;  53°40'48"  e  36,70m  até  o  vértice  M-0248,  de  coordenadas
N=7.532.830,145m e E=529.344,929m; 97°38'35" e 31,24m até o vértice M-0249, de
coordenadas  N=7.532.825,989m  e  E=529.375,896m;  58°23'00"  e  36,45m  até  o
vértice M-0250, de coordenadas N=7.532.845,098m e E=529.406,937m; 86°08'01" e
45,88m  até  o  vértice  M-0251,  de  coordenadas  N=7.532.848,192m  e
E=529.452,715m;  55°15'35"  e  49,20m  até  o  vértice  M-0252,  de  coordenadas
N=7.532.876,229m e E=529.493,146m; 82°50'44" e 38,18m até o vértice M-0253, de
coordenadas  N=7.532.880,983m  e  E=529.531,024m;  121°36'25"  e  39,65m  até  o
vértice M-0254, de coordenadas N=7.532.860,203m e E=529.564,792m; 151°23'23" e
47,86m até o vértice M-0255, de coordenadas N=7.532.818,185m e E=529.587,711m;
120°38'50" e 31,95m até o  vértice  M-0256,  de  coordenadas N=7.532.801,899m e
E=529.615,197m;  81°49'23"  e  37,83m  até  o  vértice  M-0257,  de  coordenadas
N=7.532.807,279m e E=529.652,638m; 60°03'06" e 45,99m até o vértice M-0258, de
coordenadas  N=7.532.830,239m  e  E=529.692,489m;  107°48'21"  e  53,11m  até  o
vértice M-0259, de coordenadas N=7.532.813,997m e E=529.743,059m; 144°39'28" e
30,97m  até  o  vértice  M-0260,  de  coordenadas  N=7.532.788,733m  e
E=529.760,976m;  139°22'04"  e  35,55m  até  o  vértice  M-0261,  de  coordenadas
N=7.532.761,754m e E=529.784,125m; 184°05'16" e 41,31m até o vértice M-0262, de
coordenadas  N=7.532.720,551m  e  E=529.781,181m;  115°55'31"  e  23,84m  até  o
vértice M-0263, de coordenadas N=7.532.710,130m e E=529.802,619m; 87°22'49" e
55,73m  até  o  vértice  M-0264,  de  coordenadas  N=7.532.712,677m  e
E=529.858,295m;  76°54'02"  e  55,33m  até  o  vértice  M-0265,  de  coordenadas
N=7.532.725,218m e E=529.912,189m; 117°17'07" e 24,99m até o vértice M-0266, de
coordenadas  N=7.532.713,764m  e  E=529.934,395m;  63°20'40"  e  54,88m  até  o
vértice M-0267, de coordenadas N=7.532.738,384m e E=529.983,442m; 40°13'36" e
64,15m  até  o  vértice  M-0268,  de  coordenadas  N=7.532.787,361m  e
E=530.024,870m;  87°51'47"  e  37,43m  até  o  vértice  M-0269,  de  coordenadas
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N=7.532.788,757m e E=530.062,277m; 85°56'48" e 59,62m até o vértice M-0270, de
coordenadas  N=7.532.792,971m  e  E=530.121,749m;  76°51'13"  e  55,28m  até  o
vértice M-0271, de coordenadas N=7.532.805,544m e E=530.175,584m; 135°24'08" e
19,22m  até  o  vértice  M-0272,  de  coordenadas  N=7.532.791,857m  e
E=530.189,081m;  113°30'41"  e  79,73m  até  o  vértice  M-0273,  de  coordenadas
N=7.532.760,051m e E=530.262,190m; 84°48'28" e 90,67m até o vértice M-0274, de
coordenadas  N=7.532.768,256m  e  E=530.352,488m;  38°27'52"  e  82,68m  até  o
vértice M-0275, de coordenadas N=7.532.832,994m e E=530.403,917m; 347°55'25" e
223,43m  até  o  vértice  M-0276,  de  coordenadas  N=7.533.051,479m  e
E=530.357,171m;  347°27'28"  e  172,55m  até  o  vértice  M-0277,  de  coordenadas
N=7.533.219,915m e E=530.319,700m; 38°01'19" e 91,19m até o vértice M-0278, de
coordenadas  N=7.533.291,754m  e  E=530.375,871m;  326°16'37"  e  112,47m  até  o
vértice M-0279, de coordenadas N=7.533.385,300m e E=530.313,430m; 282°05'37" e
142,36m  até  o  vértice  M-0280,  de  coordenadas  N=7.533.415,125m  e
E=530.174,232m;  327°43'46"  e  120,59m  até  o  vértice  M-0281,  de  coordenadas
N=7.533.517,086m e E=530.109,848m; 309°12'33" e 123,56m até o vértice M-0282,
de coordenadas N=7.533.595,198m e E=530.014,105m; 215°15'45" e 24,96m até o
vértice M-0283, de coordenadas N=7.533.574,815m e E=529.999,693m; 269°31'46" e
78,53m  até  o  vértice  M-0284,  de  coordenadas  N=7.533.574,170m  e
E=529.921,161m;  296°17'29"  e  42,46m  até  o  vértice  M-0285,  de  coordenadas
N=7.533.592,979m e E=529.883,089m; 247°20'43" e 147,92m até o vértice M-0286,
de coordenadas N=7.533.536,005m e E=529.746,584m; 244°48'18" e 115,40m até o
vértice M-0287, de coordenadas N=7.533.486,881m e E=529.642,167m; 240°41'52" e
53,83m  até  o  vértice  M-0288,  de  coordenadas  N=7.533.460,534m  e
E=529.595,222m;  257°55'38"  e  76,15m  até  o  vértice  M-0289,  de  coordenadas
N=7.533.444,606m e E=529.520,752m; 276°51'08" e 235,65m até o vértice M-0290,
de coordenadas N=7.533.472,721m e E=529.286,788m; 180°24'23" e 61,40m até o
vértice M-0291, de coordenadas N=7.533.411,320m e E=529.286,352m; 266°03'30" e
97,25m  até  o  vértice  M-0292,  de  coordenadas  N=7.533.404,635m  e
E=529.189,329m;  243°04'26"  e  125,24m  até  o  vértice  M-0293,  de  coordenadas
N=7.533.347,922m e E=529.077,669m; 248°14'54" e 64,24m até o vértice M-0294, de
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coordenadas  N=7.533.324,117m  e  E=529.018,007m;  264°25'56"  e  84,17m  até  o
vértice M-0295, de coordenadas N=7.533.315,951m e E=528.934,236m; 3°58'07" e
125,72m  até  o  vértice  M-0296,  de  coordenadas  N=7.533.441,367m  e
E=528.942,937m;  30°05'13"  e  187,73m  até  o  vértice  M-0297,  de  coordenadas
N=7.533.603,806m e E=529.037,050m; 80°47'51" e 117,01m até o vértice M-0298, de
coordenadas  N=7.533.622,518m  e  E=529.152,550m;  358°09'22"  e  96,80m  até  o
vértice M-0299, de coordenadas N=7.533.719,268m e E=529.149,435m; 39°06'13" e
192,99m  até  o  vértice  M-0300,  de  coordenadas  N=7.533.869,026m  e
E=529.271,157m;  42°15'22"  e  185,58m  até  o  vértice  M-0301,  de  coordenadas
N=7.534.006,380m e E=529.395,947m; 72°37'15" e 115,66m até o vértice M-0302, de
coordenadas  N=7.534.040,928m  e  E=529.506,330m;  78°34'43"  e  274,48m  até  o
vértice M-0303, de coordenadas N=7.534.095,282m e E=529.775,376m; 66°20'16" e
227,72m  até  o  vértice  M-0304,  de  coordenadas  N=7.534.186,676m  e
E=529.983,952m;  72°45'41"  e  128,49m  até  o  vértice  M-0305,  de  coordenadas
N=7.534.224,755m e E=530.106,669m; 32°25'25" e 135,17m até o vértice M-0306, de
coordenadas  N=7.534.338,853m  e  E=530.179,144m;  336°32'19"  e  78,12m  até  o
vértice M-0307, de coordenadas N=7.534.410,514m e E=530.148,042m; 265°50'32" e
188,70m  até  o  vértice  M-0308,  de  coordenadas  N=7.534.396,833m  e
E=529.959,836m;  247°21'18"  e  96,19m  até  o  vértice  M-0309,  de  coordenadas
N=7.534.359,798m e E=529.871,063m; 272°14'11" e 101,43m até o vértice M-0310,
de coordenadas N=7.534.363,756m e E=529.769,712m; 320°59'54" e 316,13m até o
vértice M-0311, de coordenadas N=7.534.609,428m e E=529.570,758m; 7°30'48" e
208,62m  até  o  vértice  M-0312,  de  coordenadas  N=7.534.816,258m  e
E=529.598,037m;  75°59'33"  e  144,77m  até  o  vértice  M-0313,  de  coordenadas
N=7.534.851,301m e E=529.738,506m; 328°50'22" e 196,07m até o vértice M-0314,
de coordenadas N=7.535.019,081m e E=529.637,052m; 60°14'24" e 125,80m até o
vértice M-0315, de coordenadas N=7.535.081,524m e E=529.746,260m; 131°38'35" e
93,99m  até  o  vértice  M-0316,  de  coordenadas  N=7.535.019,070m  e
E=529.816,497m;  163°54'29"  e  211,17m  até  o  vértice  M-0317,  de  coordenadas
N=7.534.816,171m e E=529.875,029m; 119°43'37" e 157,24m até o vértice M-0318,
de coordenadas N=7.534.738,203m e E=530.011,572m; 57°59'06" e 110,32m até o
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vértice M-0319, de coordenadas N=7.534.796,689m e E=530.105,115m; 112°09'44" e
113,81m  até  o  vértice  M-0320,  de  coordenadas  N=7.534.753,758m  e
E=530.210,513m;  35°57'30"  e  53,12m  até  o  vértice  M-0321,  de  coordenadas
N=7.534.796,756m e E=530.241,705m; 349°44'42" e 178,35m até o vértice M-0322,
de coordenadas N=7.534.972,253m e E=530.209,954m; 13°20'17" e 121,10m até o
vértice M-0323, de coordenadas N=7.535.090,082m e E=530.237,891m; 83°23'26" e
79,85m  até  o  vértice  M-0324,  de  coordenadas  N=7.535.099,273m  e
E=530.317,207m;  4°29'29"  e  228,74m  até  o  vértice  M-0325,  de  coordenadas
N=7.535.327,315m e E=530.335,120m; 44°20'22" e 224,91m até o vértice M-0326, de
coordenadas  N=7.535.488,170m  e E=530.492,308m;  317°28'25"  e  148,47m  até  o
vértice M-0327, de coordenadas N=7.535.597,589m e E=530.391,952m; 316°17'22" e
113,23m  até  o  vértice  M-0328,  de  coordenadas  N=7.535.679,437m  e
E=530.313,706m;  270°26'40"  e  38,87m  até  o  vértice  M-0329,  de  coordenadas
N=7.535.679,739m e E=530.274,842m; 322°03'03" e 144,66m até o vértice M-0330,
de coordenadas N=7.535.793,809m e E=530.185,883m; 347°14'48" e 36,22m até o
vértice M-0331, de coordenadas N=7.535.829,140m e E=530.177,887m; 292°04'26" e
119,75m  até  o  vértice  M-0332,  de  coordenadas  N=7.535.874,142m  e
E=530.066,913m;  323°11'00"  e  81,96m  até  o  vértice  M-0333,  de  coordenadas
N=7.535.939,757m e E=530.017,798m; 308°30'04" e 112,63m até o vértice M-0334,
de coordenadas N=7.536.009,872m e E=529.929,654m; 19°15'24" e 82,61m até o
vértice M-0335, de coordenadas N=7.536.087,857m e E=529.956,897m; 301°14'02" e
150,55m  até  o  vértice  M-0336,  de  coordenadas  N=7.536.165,920m  e
E=529.828,171m;  16°13'30"  e  186,89m  até  o  vértice  M-0337,  de  coordenadas
N=7.536.345,366m e E=529.880,390m; 20°03'17" e 228,11m até o vértice M-0338, de
coordenadas  N=7.536.559,646m  e  E=529.958,614m;  10°21'12"  e  111,93m  até  o
vértice M-0339, de coordenadas N=7.536.669,749m e E=529.978,729m; 291°32'44" e
60,88m  até  o  vértice  M-0340,  de  coordenadas  N=7.536.692,108m  e
E=529.922,098m;  261°11'21"  e  219,40m  até  o  vértice  M-0341,  de  coordenadas
N=7.536.658,502m e E=529.705,285m; 291°10'35" e 46,59m até o vértice M-0342, de
coordenadas  N=7.536.675,332m  e  E=529.661,841m;  353°05'52"  e  97,56m  até  o
vértice M-0343, de coordenadas N=7.536.772,184m e E=529.650,116m; 54°01'33" e
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67,73m até o vértice M-0344, de coordenadas N=7.536.811,972m e E=529.704,932m;
55°29'22"  e  46,10m  até  o  vértice  M-0345,  de  coordenadas  N=7.536.838,092m  e
E=529.742,921m;  91°04'37"  e  65,74m  até  o  vértice  M-0346,  de  coordenadas
N=7.536.836,857m e E=529.808,646m; 49°23'12" e 179,85m até o vértice M-0347, de
coordenadas  N=7.536.953,927m  e  E=529.945,170m;  76°40'02"  e  45,91m  até  o
vértice M-0142, de coordenadas N=7.536.964,513m e E=529.989,838m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

III - gleba 3: a descrição com área de 491,8235 Ha e perímetro de 16.732,981 m,
tem início no vértice M-0348, de coordenadas N=7.538.386,978m e E=523.666,770m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 129°55'06" e 150,49 m até o
vértice M-0349, de coordenadas N=7.538.290,409m e E=523.782,191m; 129°55'06" e
150,49m  até  o  vértice  M-0349,  de  coordenadas  N=7.538.290,409m  e
E=523.782,191m;  106°31'42"  e  130,63m  até  o  vértice  M-0350,  de  coordenadas
N=7.538.253,247m e E=523.907,421m; 84°32'11" e 195,65m até o vértice M-0351, de
coordenadas  N=7.538.271,875m  e E=524.102,180m;  168°24'12"  e  274,58m  até  o
vértice M-0352, de coordenadas N=7.538.002,902m e E=524.157,375m; 117°29'17" e
46,67m  até  o  vértice  M-0353,  de  coordenadas  N=7.537.981,360m  e
E=524.198,780m;  90°35'38"  e  59,24m  até  o  vértice  M-0354,  de  coordenadas
N=7.537.980,745m e E=524.258,021m; 132°59'14" e 65,22m até o vértice M-0355, de
coordenadas  N=7.537.936,279m  e  E=524.305,727m;  81°17'20"  e  55,34m  até  o
vértice M-0356, de coordenadas N=7.537.944,660m e E=524.360,427m; 77°35'03" e
70,78m  até  o  vértice  M-0357,  de  coordenadas  N=7.537.959,879m  e
E=524.429,556m;  136°03'46"  e  84,85m  até  o  vértice  M-0358,  de  coordenadas
N=7.537.898,780m e E=524.488,430m; 85°00'04" e 72,94m até o vértice M-0359, de
coordenadas  N=7.537.905,136m  e  E=524.561,092m;  55°52'26"  e  115,92m  até  o
vértice M-0360, de coordenadas N=7.537.970,170m e E=524.657,053m; 82°56'33" e
65,63m  até  o  vértice  M-0361,  de  coordenadas  N=7.537.978,234m  e
E=524.722,187m;  73°00'47"  e  32,98m  até  o  vértice  M-0362,  de  coordenadas
N=7.537.987,869m e E=524.753,729m; 99°08'19" e 68,07m até o vértice M-0363, de
coordenadas  N=7.537.977,059m  e  E=524.820,932m;  88°40'30"  e  62,47m  até  o
vértice M-0364, de coordenadas N=7.537.978,503m e E=524.883,387m; 59°55'23" e
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25,16m até o vértice M-0365, de coordenadas N=7.537.991,115m e E=524.905,164m;
16°14'01"  e  39,26m  até  o  vértice  M-0366,  de  coordenadas  N=7.538.028,808m  e
E=524.916,138m;  76°06'33"  e  46,00m  até  o  vértice  M-0367,  de  coordenadas
N=7.538.039,850m e E=524.960,789m; 129°39'43" e 28,59m até o vértice M-0368, de
coordenadas  N=7.538.021,602m  e  E=524.982,799m;  158°25'35"  e  45,71m  até  o
vértice M-0369, de coordenadas N=7.537.979,090m e E=524.999,608m; 98°58'20" e
47,12m  até  o  vértice  M-0370,  de  coordenadas  N=7.537.971,742m  e
E=525.046,150m;  34°40'43"  e  69,18m  até  o  vértice  M-0371,  de  coordenadas
N=7.538.028,630m e E=525.085,510m; 85°16'18" e 46,57m até o vértice M-0372, de
coordenadas  N=7.538.032,469m  e E=525.131,924m;  156°34'24"  e  145,08m  até  o
vértice M-0373, de coordenadas N=7.537.899,347m e E=525.189,605m; 74°14'52" e
129,72m  até  o  vértice  M-0374,  de  coordenadas  N=7.537.934,562m  e
E=525.314,449m;  72°14'11"  e  141,53m  até  o  vértice  M-0375,  de  coordenadas
N=7.537.977,741m e E=525.449,231m; 132°14'26" e 31,26m até o vértice M-0376, de
coordenadas  N=7.537.956,729m  e E=525.472,371m;  170°47'44"  e  175,48m  até  o
vértice M-0377, de coordenadas N=7.537.783,505m e E=525.500,441m; 71°12'48" e
170,92m  até  o  vértice  M-0378,  de  coordenadas  N=7.537.838,548m  e
E=525.662,253m;  104°51'00"  e  34,02m  até  o  vértice  M-0379,  de  coordenadas
N=7.537.829,828m e E=525.695,141m; 25°30'50" e 180,42m até o vértice M-0380, de
coordenadas  N=7.537.992,658m  e  E=525.772,855m;  78°57'01"  e  40,11m  até  o
vértice M-0381, de coordenadas N=7.538.000,345m e E=525.812,220m; 122°22'14" e
50,48m  até  o  vértice  M-0382,  de  coordenadas  N=7.537.973,318m  e
E=525.854,856m;  67°17'24"  e  216,62m  até  o  vértice  M-0383,  de  coordenadas
N=7.538.056,950m e E=526.054,684m; 73°14'27" e 40,38m até o vértice M-0384, de
coordenadas  N=7.538.068,593m  e  E=526.093,350m;  25°15'23"  e  41,63m  até  o
vértice M-0385, de coordenadas N=7.538.106,244m e E=526.111,112m; 92°38'15" e
44,55m  até  o  vértice  M-0386,  de  coordenadas  N=7.538.104,194m  e
E=526.155,614m;  103°41'54"  e  80,98m  até  o  vértice  M-0387,  de  coordenadas
N=7.538.085,018m e E=526.234,290m; 75°11'24" e 76,77m até o vértice M-0388, de
coordenadas  N=7.538.104,641m  e  E=526.308,509m;  167°01'04"  e  56,13m  até  o
vértice M-0389, de coordenadas N=7.538.049,945m e E=526.321,119m; 207°24'39" e
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143,15m  até  o  vértice  M-0390,  de  coordenadas  N=7.537.922,869m  e
E=526.255,218m;  231°36'23"  e  65,38m  até  o  vértice  M-0391,  de  coordenadas
N=7.537.882,264m e E=526.203,976m; 221°09'36" e 59,41m até o vértice M-0392, de
coordenadas  N=7.537.837,537m  e  E=526.164,875m;  191°30'06"  e  73,40m  até  o
vértice M-0393, de coordenadas N=7.537.765,606m e E=526.150,239m; 263°20'45" e
52,17m  até  o  vértice  M-0394,  de  coordenadas  N=7.537.759,560m  e
E=526.098,421m;  232°55'25"  e  54,40m  até  o  vértice  M-0395,  de  coordenadas
N=7.537.726,766m e E=526.055,022m; 190°02'42" e 55,46m até o vértice M-0396, de
coordenadas  N=7.537.672,157m  e  E=526.045,348m;  103°38'21"  e  56,66m  até  o
vértice M-0397, de coordenadas N=7.537.658,797m e E=526.100,406m; 104°00'00" e
77,82m  até  o  vértice  M-0398,  de  coordenadas  N=7.537.639,971m  e
E=526.175,913m;  171°21'26"  e  97,38m  até  o  vértice  M-0399,  de  coordenadas
N=7.537.543,702m e E=526.190,545m; 247°01'46" e 183,36m até o vértice M-0400,
de coordenadas N=7.537.472,144m e E=526.021,722m; 275°53'29" e 48,07m até o
vértice M-0401, de coordenadas N=7.537.477,078m e E=525.973,904m; 298°25'00" e
86,07m  até  o  vértice  M-0402,  de  coordenadas  N=7.537.518,036m  e
E=525.898,206m;  265°04'35"  e  34,33m  até  o  vértice  M-0403,  de  coordenadas
N=7.537.515,089m e E=525.863,998m; 173°53'50" e 66,52m até o vértice M-0404, de
coordenadas  N=7.537.448,949m  e  E=525.871,070m;  209°02'15"  e  44,88m  até  o
vértice M-0405, de coordenadas N=7.537.409,713m e E=525.849,287m; 139°00'17" e
71,02m até o vértice M-0406, de coordenadas N=7.537.356,111m e E=525.895,875m;
143°17'55" e 73,98m até o  vértice  M-0407,  de  coordenadas N=7.537.296,794m e
E=525.940,091m;  194°30'46"  e  63,24m  até  o  vértice  M-0408,  de  coordenadas
N=7.537.235,571m e E=525.924,242m; 128°03'02" e 50,47m até o vértice M-0409, de
coordenadas  N=7.537.204,463m  e  E=525.963,987m;  122°40'32"  e  76,12m  até  o
vértice M-0410, de coordenadas N=7.537.163,368m e E=526.028,058m; 103°44'12" e
50,92m até o vértice M-0411, de coordenadas N=7.537.151,277m e E=526.077,521m;
123°41'56"  e  56,17m até  o  vértice  M-0412,  de  coordenadas  N=7.537.120,110m e
E=526.124,255m;  99°34'20"  e  30,14m  até  o  vértice  M-0413,  de  coordenadas
N=7.537.115,098m e E=526.153,980m; 91°15'10" e 39,02m até o vértice M-0414, de
coordenadas  N=7.537.114,244m  e  E=526.192,992m;  131°08'04"  e  52,13m  até  o
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vértice M-0415, de coordenadas N=7.537.079,951m e E=526.232,256m; 92°09'29" e
37,20m  até  o  vértice  M-0416,  de  coordenadas  N=7.537.078,550m  e
E=526.269,433m;  117°23'46"  e  55,24m  até  o  vértice  M-0417,  de  coordenadas
N=7.537.053,132m e E=526.318,477m; 70°25'48" e 35,86m até o vértice M-0418, de
coordenadas  N=7.537.065,145m  e  E=526.352,266m;  50°45'12"  e  48,51m  até  o
vértice M-0419, de coordenadas N=7.537.095,837m e E=526.389,836m; 64°30'40" e
47,85m até o vértice M-0420, de coordenadas N=7.537.116,428m e E=526.433,028m;
79°28'02"  e  39,84m  até  o  vértice  M-0421,  de  coordenadas  N=7.537.123,711m  e
E=526.472,200m;  40°19'01"  e  48,99m  até  o  vértice  M-0422,  de  coordenadas
N=7.537.161,066m e E=526.503,899m; 84°06'26" e 64,35m até o vértice M-0423, de
coordenadas  N=7.537.167,673m  e  E=526.567,911m;  56°05'27"  e  81,38m  até  o
vértice M-0424, de coordenadas N=7.537.213,074m e E=526.635,451m; 117°54'29" e
53,26m  até  o  vértice  M-0425,  de  coordenadas  N=7.537.188,145m  e
E=526.682,518m;  205°21'34"  e  29,18m  até  o  vértice  M-0426,  de  coordenadas
N=7.537.161,780m e E=526.670,022m; 209°25'05" e 93,70m até o vértice M-0427, de
coordenadas  N=7.537.080,161m  e  E=526.623,998m;  118°56'19"  e  54,47m  até  o
vértice M-0428, de coordenadas N=7.537.053,802m e E=526.671,671m; 150°11'28" e
57,08m  até  o  vértice  M-0429,  de  coordenadas  N=7.537.004,272m  e
E=526.700,047m;  139°46'55"  e  24,84m  até  o  vértice  M-0430,  de  coordenadas
N=7.536.985,304m e E=526.716,087m; 163°34'24" e 45,32m até o vértice M-0431, de
coordenadas  N=7.536.941,834m  e E=526.728,903m;  101°20'15"  e  204,64m  até  o
vértice M-0432, de coordenadas N=7.536.901,605m e E=526.929,545m; 0°10'49" e
154,28m  até  o  vértice  M-0433,  de  coordenadas  N=7.537.055,885m  e
E=526.930,031m;  10°02'56"  e  23,96m  até  o  vértice  M-0434,  de  coordenadas
N=7.537.079,474m e E=526.934,211m; 95°52'19" e 42,06m até o vértice M-0435, de
coordenadas  N=7.537.075,171m  e  E=526.976,050m;  67°13'19"  e  84,66m  até  o
vértice M-0436, de coordenadas N=7.537.107,948m e E=527.054,107m; 178°58'25" e
102,34m  até  o  vértice  M-0437,  de  coordenadas  N=7.537.005,625m  e
E=527.055,941m;  156°44'07"  e  69,26m  até  o  vértice  M-0438,  de  coordenadas
N=7.536.941,995m e E=527.083,297m; 169°19'16" e 133,20m até o vértice M-0439,
de coordenadas N=7.536.811,097m e E=527.107,980m; 198°14'56" e 42,27m até o
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vértice M-0440, de coordenadas N=7.536.770,954m e E=527.094,744m; 238°12'22" e
139,32m  até  o  vértice  M-0441,  de  coordenadas  N=7.536.697,552m  e
E=526.976,330m;  304°48'08"  e  37,78m  até  o  vértice  M-0442,  de  coordenadas
N=7.536.719,117m e E=526.945,305m; 277°25'29" e 32,98m até o vértice M-0443, de
coordenadas  N=7.536.723,378m  e  E=526.912,603m;  279°27'05"  e  79,96m  até  o
vértice M-0444, de coordenadas N=7.536.736,508m e E=526.833,731m; 338°13'12" e
44,15m  até  o  vértice  M-0445,  de  coordenadas  N=7.536.777,502m  e
E=526.817,351m;  266°33'42"  e  48,04m  até  o  vértice  M-0446,  de  coordenadas
N=7.536.774,621m e E=526.769,402m; 250°08'19" e 69,34m até o vértice M-0447, de
coordenadas  N=7.536.751,062m  e E=526.704,184m;  329°28'32"  e  193,99m  até  o
vértice M-0448, de coordenadas N=7.536.918,170m e E=526.605,654m; 247°33'34" e
71,87m  até  o  vértice  M-0449,  de  coordenadas  N=7.536.890,735m  e
E=526.539,225m;  210°12'06"  e  118,77m  até  o  vértice  M-0450,  de  coordenadas
N=7.536.788,087m e E=526.479,479m; 241°14'31" e 29,07m até o vértice M-0451, de
coordenadas  N=7.536.774,102m  e  E=526.453,995m;  327°02'55"  e  74,83m  até  o
vértice M-0452, de coordenadas N=7.536.836,891m e E=526.413,295m; 314°49'46" e
122,17m  até  o  vértice  M-0453,  de  coordenadas  N=7.536.923,018m  e
E=526.326,654m;  275°55'02"  e  44,22m  até  o  vértice  M-0454,  de  coordenadas
N=7.536.927,576m e E=526.282,673m; 327°24'36" e 70,76m até o vértice M-0455, de
coordenadas  N=7.536.987,195m  e  E=526.244,560m;  316°20'34"  e  66,75m  até  o
vértice M-0456, de coordenadas N=7.537.035,488m e E=526.198,479m; 278°04'06" e
47,59m  até  o  vértice  M-0457,  de  coordenadas  N=7.537.042,167m  e
E=526.151,365m;  296°37'05"  e  229,40m  até  o  vértice  M-0458,  de  coordenadas
N=7.537.144,946m e E=525.946,281m; 262°26'39" e 65,74m até o vértice M-0459, de
coordenadas  N=7.537.136,301m  e  E=525.881,107m;  264°24'05"  e  110,44m  até  o
vértice M-0460, de coordenadas N=7.537.125,527m e E=525.771,197m; 267°23'57" e
103,17m  até  o  vértice  M-0461,  de  coordenadas  N=7.537.120,846m  e
E=525.668,133m;  200°48'49"  e  88,11m  até  o  vértice  M-0462,  de  coordenadas
N=7.537.038,481m e E=525.636,824m; 281°01'50" e 119,18m até o vértice M-0463,
de coordenadas N=7.537.061,284m e E=525.519,849m; 246°34'32" e 122,15m até o
vértice M-0464, de coordenadas N=7.537.012,723m e E=525.407,764m; 274°03'34" e
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95,73m  até  o  vértice  M-0465,  de  coordenadas  N=7.537.019,500m  e
E=525.312,278m;  266°20'39"  e  136,38m  até  o  vértice  M-0466,  de  coordenadas
N=7.537.010,804m e E=525.176,173m; 152°56'41" e 121,97m até o vértice M-0467,
de coordenadas N=7.536.902,183m e E=525.231,651m; 197°42'52" e 75,92m até o
vértice M-0468, de coordenadas N=7.536.829,860m e E=525.208,549m; 142°48'12" e
53,06m  até  o  vértice  M-0469,  de  coordenadas  N=7.536.787,598m  e
E=525.240,624m;  122°27'41"  e  53,67m  até  o  vértice  M-0470,  de  coordenadas
N=7.536.758,790m e E=525.285,910m; 121°27'49" e 104,66m até o vértice M-0471,
de coordenadas N=7.536.704,161m e E=525.375,185m; 162°14'39" e 66,91m até o
vértice M-0472, de coordenadas N=7.536.640,436m e E=525.395,590m; 235°21'24" e
192,98m  até  o  vértice  M-0473,  de  coordenadas  N=7.536.530,734m  e
E=525.236,825m;  229°13'15"  e  252,97m  até  o  vértice  M-0474,  de  coordenadas
N=7.536.365,510m e E=525.045,270m; 100°24'34" e 78,57m até o vértice M-0475, de
coordenadas  N=7.536.351,315m  e  E=525.122,543m;  92°13'23"  e  96,63m  até  o
vértice M-0476, de coordenadas N=7.536.347,566m e E=525.219,102m; 171°31'26" e
62,01m  até  o  vértice  M-0477,  de  coordenadas  N=7.536.286,235m  e
E=525.228,242m;  139°15'38"  e  134,31m  até  o  vértice  M-0478,  de  coordenadas
N=7.536.184,467m e E=525.315,898m; 137°44'55" e 66,29m até o vértice M-0479, de
coordenadas  N=7.536.135,400m  e E=525.360,470m;  236°37'04"  e  108,28m  até  o
vértice M-0480, de coordenadas N=7.536.075,822m e E=525.270,054m; 257°22'56" e
70,68m  até  o  vértice  M-0481,  de  coordenadas  N=7.536.060,382m  e
E=525.201,079m;  160°55'43"  e  58,06m  até  o  vértice  M-0482,  de  coordenadas
N=7.536.005,512m e E=525.220,049m; 197°42'04" e 148,49m até o vértice M-0483,
de coordenadas N=7.535.864,049m e E=525.174,899m; 246°44'14" e 179,00m até o
vértice M-0484, de coordenadas N=7.535.793,352m e E=525.010,449m; 249°58'18" e
139,02m  até  o  vértice  M-0485,  de  coordenadas  N=7.535.745,740m  e
E=524.879,835m;  251°22'54"  e  65,43m  até  o  vértice  M-0486,  de  coordenadas
N=7.535.724,850m e E=524.817,828m; 305°42'27" e 94,30m até o vértice M-0487, de
coordenadas  N=7.535.779,889m  e  E=524.741,255m;  265°25'19"  e  91,67m  até  o
vértice M-0488, de coordenadas N=7.535.772,572m e E=524.649,878m; 176°41'52" e
109,26m  até  o  vértice  M-0489,  de  coordenadas  N=7.535.663,493m  e
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E=524.656,172m;  116°17'39"  e  51,20m  até  o  vértice  M-0490,  de  coordenadas
N=7.535.640,815m e E=524.702,070m; 128°53'41" e 60,63m até o vértice M-0491, de
coordenadas  N=7.535.602,743m  e E=524.749,262m;  179°38'44"  e  147,92m  até  o
vértice M-0492, de coordenadas N=7.535.454,829m e E=524.750,177m; 146°48'18" e
107,42m  até  o  vértice  M-0493,  de  coordenadas  N=7.535.364,939m  e
E=524.808,988m;  233°06'14"  e  99,69m  até  o  vértice  M-0494,  de  coordenadas
N=7.535.305,091m e E=524.729,266m; 298°56'15" e 87,45m até o vértice M-0495, de
coordenadas  N=7.535.347,404m  e  E=524.652,734m;  313°14'08"  e  115,54m  até  o
vértice M-0496, de coordenadas N=7.535.426,549m e E=524.568,558m; 319°07'25" e
100,84m  até  o  vértice  M-0497,  de  coordenadas  N=7.535.502,798m  e
E=524.502,563m;  276°05'19"  e  94,78m  até  o  vértice  M-0498,  de  coordenadas
N=7.535.512,851m e E=524.408,322m; 243°44'57" e 116,10m até o vértice M-0499,
de coordenadas N=7.535.461,501m e E=524.304,199m; 203°23'04" e 68,33m até o
vértice M-0500, de coordenadas N=7.535.398,782m e E=524.277,079m; 241°31'19" e
46,45m  até  o  vértice  M-0501,  de  coordenadas  N=7.535.376,632m  e
E=524.236,246m;  275°14'11"  e  88,84m  até  o  vértice  M-0502,  de  coordenadas
N=7.535.384,740m e E=524.147,780m; 307°03'49" e 61,28m até o vértice M-0503, de
coordenadas  N=7.535.421,671m  e  E=524.098,883m;  262°54'07"  e  48,10m  até  o
vértice M-0504, de coordenadas N=7.535.415,728m e E=524.051,155m; 318°06'03" e
66,85m  até  o  vértice  M-0505,  de  coordenadas  N=7.535.465,488m  e
E=524.006,510m;  301°38'28"  e  122,84m  até  o  vértice  M-0506,  de  coordenadas
N=7.535.529,926m e E=523.901,934m; 283°36'34" e 69,47m até o vértice M-0507, de
coordenadas  N=7.535.546,273m  e E=523.834,412m;  221°03'15"  e  104,85m  até  o
vértice M-0508, de coordenadas N=7.535.467,205m e E=523.765,548m; 191°20'53" e
106,73m  até  o  vértice  M-0509,  de  coordenadas  N=7.535.362,559m  e
E=523.744,546m;  232°19'11"  e  97,31m  até  o  vértice  M-0510,  de  coordenadas
N=7.535.303,077m e E=523.667,532m; 359°42'06" e 3.077,04m até o vértice M-0511,
de coordenadas N=7.538.380,075m e E=523.651,509m; 65°39'41" e 16,75m até o
vértice M-0348, de coordenadas N=7.538.386,978m e E=523.666,770m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

IV - gleba 4: a descrição com área de 167,1307 Ha e perímetro de 6.528,223 m,
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tem início no vértice M-0512, de coordenadas N=7.541.237,848m e E=523.859,522m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 149°58'57" e 142,01 m até o
vértice M-0513, de coordenadas N=7.541.114,886m e E=523.930,564m; 149°58'57" e
142,01m  até  o  vértice  M-0513,  de  coordenadas  N=7.541.114,886m  e
E=523.930,564m;  119°43'19"  e  112,16m  até  o  vértice  M-0514,  de  coordenadas
N=7.541.059,281m e E=524.027,964m; 142°28'39" e 225,20m até o vértice M-0515,
de coordenadas N=7.540.880,670m e E=524.165,130m; 44°51'53" e 108,01m até o
vértice M-0516, de coordenadas N=7.540.957,227m e E=524.241,326m; 58°02'43" e
108,94m  até  o  vértice  M-0517,  de  coordenadas  N=7.541.014,884m  e
E=524.333,759m;  113°00'23"  e  78,83m  até  o  vértice  M-0518,  de  coordenadas
N=7.540.984,076m e E=524.406,315m; 154°40'34" e 46,31m até o vértice M-0519, de
coordenadas  N=7.540.942,220m  e E=524.426,122m;  151°53'02"  e  124,18m  até  o
vértice M-0520, de coordenadas N=7.540.832,696m e E=524.484,642m; 220°39'14" e
159,90m  até  o  vértice  M-0521,  de  coordenadas  N=7.540.711,388m  e
E=524.380,471m;  175°47'47"  e  101,82m  até  o  vértice  M-0522,  de  coordenadas
N=7.540.609,843m e E=524.387,934m; 142°17'26" e 61,41m até o vértice M-0523, de
coordenadas  N=7.540.561,258m  e E=524.425,497m;  196°48'23"  e  122,77m  até  o
vértice M-0524, de coordenadas N=7.540.443,727m e E=524.389,998m; 170°02'28" e
85,94m  até  o  vértice  M-0525,  de  coordenadas  N=7.540.359,086m  e
E=524.404,860m;  88°29'32"  e  163,03m  até  o  vértice  M-0526,  de  coordenadas
N=7.540.363,376m e E=524.567,830m; 102°45'53" e 292,93m até o vértice M-0527,
de coordenadas N=7.540.298,653m e E=524.853,525m; 94°59'00" e 214,19m até o
vértice M-0528, de coordenadas N=7.540.280,047m e E=525.066,902m; 169°18'09" e
138,71m  até  o  vértice  M-0529,  de  coordenadas  N=7.540.143,746m  e
E=525.092,650m;  150°51'41"  e  121,54m  até  o  vértice  M-0530,  de  coordenadas
N=7.540.037,589m e E=525.151,830m; 98°50'48" e 172,24m até o vértice M-0531, de
coordenadas  N=7.540.011,101m  e  E=525.322,017m;  169°42'38"  e  155,52m  até  o
vértice M-0532, de coordenadas N=7.539.858,081m e E=525.349,796m; 240°31'47" e
174,40m  até  o  vértice  M-0533,  de  coordenadas  N=7.539.772,282m  e
E=525.197,963m;  281°02'12"  e  173,55m  até  o  vértice  M-0534,  de  coordenadas
N=7.539.805,506m e E=525.027,622m; 218°21'15" e 95,94m até o vértice M-0535, de
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coordenadas  N=7.539.730,271m  e E=524.968,090m;  267°18'59"  e  219,59m  até  o
vértice M-0536, de coordenadas N=7.539.719,989m e E=524.748,738m; 264°18'39" e
213,33m  até  o  vértice  M-0537,  de  coordenadas  N=7.539.698,841m  e
E=524.536,454m;  246°42'20"  e  301,10m  até  o  vértice  M-0538,  de  coordenadas
N=7.539.579,769m e E=524.259,896m; 247°53'06" e 480,67m até o vértice M-0539,
de coordenadas N=7.539.398,812m e E=523.814,588m; 274°45'45" e 144,25m até o
vértice M-0540, de coordenadas N=7.539.410,789m e E=523.670,832m; 235°11'26" e
29,96m  até  o  vértice  M-0541,  de  coordenadas  N=7.539.393,685m  e
E=523.646,230m;  359°42'06"  e  1.169,42m  até  o  vértice  M-0542,  de  coordenadas
N=7.540.563,092m e E=523.640,141m; 1°19'35" e 543,16m até o vértice M-0543, de
coordenadas  N=7.541.106,110m  e  E=523.652,715m;  28°22'54"  e  14,94m  até  o
vértice M-0544, de coordenadas N=7.541.119,257m e E=523.659,817m; 59°17'48" e
232,26m  até  o  vértice  M-0512,  de  coordenadas  N=7.541.237,848m  e
E=523.859,522m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

V - gleba 5: a descrição com área de 27,6971 Ha e perímetro de 3.195,069 m, tem
início  no  vértice  M-0513,  de  coordenadas  N=7.535.147,434m  e  E=523.797,120m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 142°07'06" e 63,85 m até o
vértice M-0514, de coordenadas N=7.535.097,035m e E=523.836,329m; 142°07'06" e
63,85m  até  o  vértice  M-0514,  de  coordenadas  N=7.535.097,035m  e
E=523.836,329m;  150°30'08"  e  57,97m  até  o  vértice  M-0515,  de  coordenadas
N=7.535.046,579m e E=523.864,873m; 219°43'03" e 73,61m até o vértice M-0516, de
coordenadas  N=7.534.989,958m  e  E=523.817,836m;  217°15'00"  e  71,58m  até  o
vértice M-0517, de coordenadas N=7.534.932,984m e E=523.774,512m; 198°43'09" e
115,10m  até  o  vértice  M-0518,  de  coordenadas  N=7.534.823,971m  e
E=523.737,572m;  89°54'23"  e  50,26m  até  o  vértice  M-0519,  de  coordenadas
N=7.534.824,053m e E=523.787,832m; 73°07'39" e 74,58m até o vértice M-0520, de
coordenadas  N=7.534.845,698m  e  E=523.859,199m;  97°07'01"  e  78,85m  até  o
vértice M-0521, de coordenadas N=7.534.835,930m e E=523.937,440m; 101°36'54" e
100,64m  até  o  vértice  M-0522,  de  coordenadas  N=7.534.815,667m  e
E=524.036,019m;  44°48'37"  e  58,70m  até  o  vértice  M-0523,  de  coordenadas
N=7.534.857,315m e E=524.077,392m; 52°33'43" e 155,61m até o vértice M-0524, de
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coordenadas  N=7.534.951,912m  e  E=524.200,949m;  94°40'08"  e  51,67m  até  o
vértice M-0525, de coordenadas N=7.534.947,706m e E=524.252,452m; 104°58'36" e
92,52m  até  o  vértice  M-0526,  de  coordenadas  N=7.534.923,797m  e
E=524.341,828m;  168°59'40"  e  45,49m  até  o  vértice  M-0527,  de  coordenadas
N=7.534.879,142m e E=524.350,513m; 201°25'41" e 112,08m até o vértice M-0528,
de coordenadas N=7.534.774,807m e E=524.309,565m; 250°10'08" e 76,05m até o
vértice M-0529, de coordenadas N=7.534.749,007m e E=524.238,027m; 276°11'23" e
101,86m  até  o  vértice  M-0530,  de  coordenadas  N=7.534.759,991m  e
E=524.136,757m;  179°01'44"  e  147,98m  até  o  vértice  M-0531,  de  coordenadas
N=7.534.612,030m e E=524.139,265m; 142°40'24" e 56,31m até o vértice M-0532, de
coordenadas  N=7.534.567,249m  e  E=524.173,412m;  161°44'38"  e  70,05m  até  o
vértice M-0533, de coordenadas N=7.534.500,724m e E=524.195,356m; 154°05'04" e
98,23m  até  o  vértice  M-0534,  de  coordenadas  N=7.534.412,368m  e
E=524.238,289m;  222°32'58"  e  52,81m  até  o  vértice  M-0535,  de  coordenadas
N=7.534.373,461m e E=524.202,576m; 287°57'25" e 158,23m até o vértice M-0536,
de coordenadas N=7.534.422,242m e E=524.052,057m; 318°51'26" e 66,73m até o
vértice M-0537, de coordenadas N=7.534.472,499m e E=524.008,150m; 254°12'01" e
159,63m  até  o  vértice  M-0538,  de  coordenadas  N=7.534.429,034m  e
E=523.854,546m;  241°57'31"  e  107,52m  até  o  vértice  M-0539,  de  coordenadas
N=7.534.378,489m e E=523.759,650m; 277°14'33" e 88,06m até o vértice M-0540, de
coordenadas  N=7.534.389,591m  e E=523.672,289m;  359°42'06"  e  617,01m  até  o
vértice M-0541, de coordenadas N=7.535.006,590m e E=523.669,076m; 81°08'43" e
6,51m até o vértice M-0542, de coordenadas N=7.535.007,592m e E=523.675,508m;
38°14'08"  e  93,65m  até  o  vértice  M-0543,  de  coordenadas  N=7.535.081,152m  e
E=523.733,468m;  43°50'28"  e  91,90m  até  o  vértice  M-0513,  de  coordenadas
N=7.535.147,434m  e  E=523.797,120m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

VI - gleba 6: a descrição com área de 10,1263 Ha e perímetro de 4.379,862 m, tem
início  no  vértice  M-0514,  de  coordenadas  N=7.534.165,122m  e  E=524.954,985m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 93°52'41" e 759,67 m até o
vértice M-0515, de coordenadas N=7.534.113,745m e E=525.712,912m; 93°52'41" e
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759,67m  até  o  vértice  M-0515,  de  coordenadas  N=7.534.113,745m  e
E=525.712,912m;  111°48'04"  e  1.131,59m  até  o  vértice  M-0516,  de  coordenadas
N=7.533.693,491m e E=526.763,566m; 288°36'13" e 77,70m até o vértice M-0517, de
coordenadas  N=7.533.718,278m  e E=526.689,928m;  290°19'17"  e  150,32m  até  o
vértice M-0518, de coordenadas N=7.533.770,483m e E=526.548,961m; 288°01'30" e
114,87m  até  o  vértice  M-0519,  de  coordenadas  N=7.533.806,029m  e
E=526.439,724m;  285°56'17"  e  143,06m  até  o  vértice  M-0520,  de  coordenadas
N=7.533.845,312m e E=526.302,168m; 292°22'00" e 120,89m até o vértice M-0521,
de coordenadas N=7.533.891,314m e E=526.190,373m; 296°13'43" e 117,28m até o
vértice M-0522, de coordenadas N=7.533.943,147m e E=526.085,167m; 292°38'50" e
118,66m  até  o  vértice  M-0523,  de  coordenadas  N=7.533.988,837m  e
E=525.975,659m;  271°51'45"  e  119,66m  até  o  vértice  M-0524,  de  coordenadas
N=7.533.992,726m e E=525.856,067m; 273°03'42" e 112,88m até o vértice M-0525,
de coordenadas N=7.533.998,756m e E=525.743,344m; 291°01'52" e 117,02m até o
vértice M-0526, de coordenadas N=7.534.040,753m e E=525.634,115m; 281°27'35" e
121,70m  até  o  vértice  M-0527,  de  coordenadas  N=7.534.064,932m  e
E=525.514,841m;  279°57'13"  e  147,24m  até  o  vértice  M-0528,  de  coordenadas
N=7.534.090,383m e E=525.369,818m; 269°26'55" e 109,31m até o vértice M-0529,
de coordenadas N=7.534.089,331m e E=525.260,517m; 263°49'45" e 121,18m até o
vértice M-0530, de coordenadas N=7.534.076,305m e E=525.140,038m; 260°08'55" e
192,30m  até  o  vértice  M-0531,  de  coordenadas  N=7.534.043,403m  e
E=524.950,572m;  249°23'01"  e  154,78m  até  o  vértice  M-0532,  de  coordenadas
N=7.533.988,904m e E=524.805,706m; 242°59'58" e 112,37m até o vértice M-0533,
de coordenadas N=7.533.937,890m e E=524.705,588m; 47°39'45" e 337,39m até o
vértice M-0514, de coordenadas N=7.534.165,122m e E=524.954,985m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

VII - gleba 7: a descrição com área de 124,7880 Ha e perímetro de 9.220,773 m,
tem início no vértice M-0534, de coordenadas N=7.547.819,340m e E=516.929,294m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 164°02'06" e 57,27 m até o
vértice M-0535, de coordenadas N=7.547.764,279m e E=516.945,046m; 164°02'06" e
57,27m  até  o  vértice  M-0535,  de  coordenadas  N=7.547.764,279m  e
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E=516.945,046m;  128°00'44"  e  62,66m  até  o  vértice  M-0536,  de  coordenadas
N=7.547.725,690m e E=516.994,416m; 83°50'16" e 79,88m até o vértice M-0537, de
coordenadas  N=7.547.734,265m  e  E=517.073,839m;  57°42'47"  e  124,42m  até  o
vértice M-0538, de coordenadas N=7.547.800,724m e E=517.179,019m; 74°45'45" e
48,95m  até  o  vértice  M-0539,  de  coordenadas  N=7.547.813,588m  e
E=517.226,244m;  119°42'54"  e  51,90m  até  o  vértice  M-0540,  de  coordenadas
N=7.547.787,861m e E=517.271,321m; 134°57'45" e 45,51m até o vértice M-0541, de
coordenadas  N=7.547.755,704m  e  E=517.303,520m;  90°00'00"  e  47,22m  até  o
vértice M-0542, de coordenadas N=7.547.755,704m e E=517.350,744m; 53°42'28" e
90,55m  até  o  vértice  M-0543,  de  coordenadas  N=7.547.809,300m  e
E=517.423,727m;  99°51'15"  e  50,11m  até  o  vértice  M-0544,  de  coordenadas
N=7.547.800,724m e E=517.473,098m; 98°47'45" e 154,22m até o vértice M-0545, de
coordenadas  N=7.547.777,142m  e  E=517.625,502m;  70°08'15"  e  107,27m  até  o
vértice M-0546, de coordenadas N=7.547.813,588m e E=517.726,390m; 87°04'07" e
83,83m  até  o  vértice  M-0547,  de  coordenadas  N=7.547.817,875m  e
E=517.810,106m;  134°57'51"  e  39,44m  até  o  vértice  M-0548,  de  coordenadas
N=7.547.790,005m e E=517.838,011m; 171°51'35" e 136,44m até o vértice M-0549,
de coordenadas N=7.547.654,943m e E=517.857,330m; 127°18'50" e 102,56m até o
vértice M-0550, de coordenadas N=7.547.592,772m e E=517.938,900m; 133°24'57" e
112,29m  até  o  vértice  M-0551,  de  coordenadas  N=7.547.515,593m  e
E=518.020,468m;  119°48'53"  e  301,83m  até  o  vértice  M-0552,  de  coordenadas
N=7.547.365,523m e E=518.282,348m; 118°04'59" e 355,22m até o vértice M-0553,
de coordenadas N=7.547.198,304m e E=518.595,744m; 112°38'45" e 183,74m até o
vértice M-0554, de coordenadas N=7.547.127,556m e E=518.765,322m; 110°12'04" e
130,37m  até  o  vértice  M-0555,  de  coordenadas  N=7.547.082,536m  e
E=518.887,675m;  138°19'52"  e  51,66m  até  o  vértice  M-0556,  de  coordenadas
N=7.547.043,946m e E=518.922,020m; 180°00'00" e 124,34m até o vértice M-0557,
de coordenadas N=7.546.919,603m e E=518.922,020m; 93°21'45" e 109,66m até o
vértice M-0558, de coordenadas N=7.546.913,171m e E=519.031,494m; 105°48'00" e
133,85m  até  o  vértice  M-0559,  de  coordenadas  N=7.546.876,726m  e
E=519.160,288m;  38°27'11"  e  79,39m  até  o  vértice  M-0560,  de  coordenadas
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N=7.546.938,897m e E=519.209,657m; 56°33'25" e 159,49m até o vértice M-0561, de
coordenadas  N=7.547.026,795m  e  E=519.342,744m;  55°26'27"  e  75,59m  até  o
vértice M-0562, de coordenadas N=7.547.069,673m e E=519.404,994m; 32°02'16" e
182,09m  até  o  vértice  M-0563,  de  coordenadas  N=7.547.224,030m  e
E=519.501,589m;  66°49'39"  e  81,72m  até  o  vértice  M-0564,  de  coordenadas
N=7.547.256,188m e E=519.576,719m; 85°55'11" e 90,38m até o vértice M-0565, de
coordenadas  N=7.547.262,619m  e  E=519.666,873m;  107°13'14"  e  65,17m  até  o
vértice M-0566, de coordenadas N=7.547.243,325m e E=519.729,123m; 163°28'33" e
120,75m  até  o  vértice  M-0567,  de  coordenadas  N=7.547.127,557m  e
E=519.763,468m;  143°56'18"  e  58,34m  até  o  vértice  M-0568,  de  coordenadas
N=7.547.080,392m e E=519.797,813m; 78°42'14" e 76,61m até o vértice M-0569, de
coordenadas  N=7.547.095,399m  e  E=519.872,943m;  59°12'57"  e  142,42m  até  o
vértice M-0570, de coordenadas N=7.547.168,290m e E=519.995,296m; 85°55'13" e
60,26m  até  o  vértice  M-0571,  de  coordenadas  N=7.547.172,577m  e
E=520.055,399m;  118°02'31"  e  72,96m  até  o  vértice  M-0572,  de  coordenadas
N=7.547.138,276m e E=520.119,796m; 139°08'58" e 37,18m até o vértice M-0573, de
coordenadas  N=7.547.110,149m  e  E=520.144,118m;  251°51'06"  e  52,29m  até  o
vértice M-0574, de coordenadas N=7.547.093,863m e E=520.094,432m; 297°54'16" e
73,58m  até  o  vértice  M-0575,  de  coordenadas  N=7.547.128,299m  e
E=520.029,406m;  265°59'51"  e  56,41m  até  o  vértice  M-0576,  de  coordenadas
N=7.547.124,362m e E=519.973,130m; 239°33'43" e 144,66m até o vértice M-0577,
de coordenadas N=7.547.051,077m e E=519.848,409m; 258°03'43" e 75,62m até o
vértice M-0578, de coordenadas N=7.547.035,434m e E=519.774,423m; 324°46'52" e
54,53m  até  o  vértice  M-0579,  de  coordenadas  N=7.547.079,984m  e
E=519.742,974m;  341°56'49"  e  125,63m  até  o  vértice  M-0580,  de  coordenadas
N=7.547.199,429m e E=519.704,042m; 286°21'23" e 69,95m até o vértice M-0581, de
coordenadas  N=7.547.219,128m  e  E=519.636,921m;  265°05'20"  e  79,69m  até  o
vértice M-0582, de coordenadas N=7.547.212,307m e E=519.557,527m; 248°06'17" e
77,26m  até  o  vértice  M-0583,  de  coordenadas  N=7.547.183,495m  e
E=519.485,840m;  218°51'52"  e  32,67m  até  o  vértice  M-0584,  de  coordenadas
N=7.547.158,056m e E=519.465,339m; 132°13'14" e 25,39m até o vértice M-0585, de
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coordenadas  N=7.547.140,996m  e  E=519.484,140m;  205°19'03"  e  91,54m  até  o
vértice M-0586, de coordenadas N=7.547.058,252m e E=519.444,997m; 139°07'06" e
266,71m  até  o  vértice  M-0587,  de  coordenadas  N=7.546.856,600m  e
E=519.619,561m;  205°04'11"  e  215,92m  até  o  vértice  M-0588,  de  coordenadas
N=7.546.661,024m e E=519.528,072m; 268°04'47" e 414,14m até o vértice M-0589,
de coordenadas N=7.546.647,145m e E=519.114,161m; 178°47'47" e 166,96m até o
vértice M-0590, de coordenadas N=7.546.480,222m e E=519.117,668m; 243°25'10" e
116,72m  até  o  vértice  M-0591,  de  coordenadas  N=7.546.427,993m  e
E=519.013,282m;  276°22'46"  e  181,14m  até  o  vértice  M-0592,  de  coordenadas
N=7.546.448,120m e E=518.833,268m; 319°55'05" e 76,29m até o vértice M-0593, de
coordenadas  N=7.546.506,490m  e E=518.784,148m;  282°20'08"  e  166,44m  até  o
vértice M-0594, de coordenadas N=7.546.542,048m e E=518.621,546m; 256°45'35" e
28,83m  até  o  vértice  M-0595,  de  coordenadas  N=7.546.535,446m  e
E=518.593,486m;  264°25'57"  e  190,04m  até  o  vértice  M-0596,  de  coordenadas
N=7.546.517,009m e E=518.404,346m; 289°38'16" e 60,75m até o vértice M-0597, de
coordenadas  N=7.546.537,427m  e  E=518.347,125m;  306°54'17"  e  99,96m  até  o
vértice M-0598, de coordenadas N=7.546.597,451m e E=518.267,194m; 288°48'22" e
64,27m  até  o  vértice  M-0599,  de  coordenadas  N=7.546.618,171m  e
E=518.206,351m;  341°18'25"  e  103,48m  até  o  vértice  M-0600,  de  coordenadas
N=7.546.716,192m e E=518.173,186m; 66°01'36" e 44,47m até o vértice M-0601, de
coordenadas  N=7.546.734,260m  e E=518.213,819m;  358°34'40"  e  163,40m  até  o
vértice M-0602, de coordenadas N=7.546.897,607m e E=518.209,764m; 333°43'54" e
83,48m  até  o  vértice  M-0603,  de  coordenadas  N=7.546.972,463m  e
E=518.172,819m;  293°52'15"  e  244,93m  até  o  vértice  M-0604,  de  coordenadas
N=7.547.071,579m e E=517.948,841m; 7°31'00" e 79,31m até o vértice M-0605, de
coordenadas  N=7.547.150,212m  e E=517.959,216m;  324°26'12"  e  208,42m  até  o
vértice M-0606, de coordenadas N=7.547.319,753m e E=517.838,000m; 272°14'45" e
326,28m  até  o  vértice  M-0607,  de  coordenadas  N=7.547.332,539m  e
E=517.511,971m;  319°08'22"  e  121,80m  até  o  vértice  M-0608,  de  coordenadas
N=7.547.424,658m e E=517.432,287m; 292°38'50" e 189,78m até o vértice M-0609,
de coordenadas N=7.547.497,735m e E=517.257,138m; 325°20'35" e 76,24m até o
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vértice M-0610, de coordenadas N=7.547.560,445m e E=517.213,785m; 259°33'55" e
152,16m  até  o  vértice  M-0611,  de  coordenadas  N=7.547.532,887m  e
E=517.064,143m;  321°42'12"  e  211,73m  até  o  vértice  M-0612,  de  coordenadas
N=7.547.699,057m e E=516.932,925m; 358°16'15" e 120,34m até o vértice M-0534,
de coordenadas N=7.547.819,340m e E=516.929,294m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

VIII - gleba 8: a descrição com área de 38,7912 Ha e perímetro de 4.207,822 m,
tem início no vértice M-0613, de coordenadas N=7.543.565,399m e E=514.626,086m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 120°11'23" e 157,39 m até o
vértice M-0614, de coordenadas N=7.543.486,253m e E=514.762,128m; 120°11'23" e
157,39m  até  o  vértice  M-0614,  de  coordenadas  N=7.543.486,253m  e
E=514.762,128m;  161°09'31"  e  242,28m  até  o  vértice  M-0615,  de  coordenadas
N=7.543.256,951m e E=514.840,373m; 128°19'41" e 119,73m até o vértice M-0616,
de coordenadas N=7.543.182,699m e E=514.934,297m; 188°26'59" e 235,08m até o
vértice M-0617, de coordenadas N=7.542.950,174m e E=514.899,755m; 178°25'50" e
178,17m  até  o  vértice  M-0618,  de  coordenadas  N=7.542.772,071m  e
E=514.904,635m;  197°02'46"  e  254,68m  até  o  vértice  M-0619,  de  coordenadas
N=7.542.528,581m e E=514.829,978m; 270°01'52" e 292,49m até o vértice M-0620,
de coordenadas N=7.542.528,740m e E=514.537,491m; 255°31'48" e 550,70m até o
vértice M-0621, de coordenadas N=7.542.391,137m e E=514.004,262m; 270°30'05" e
226,88m  até  o  vértice  M-0622,  de  coordenadas  N=7.542.393,122m  e
E=513.777,393m;  289°13'19"  e  12,68m  até  o  vértice  M-0623,  de  coordenadas
N=7.542.397,296m e E=513.765,422m; 49°07'16" e 17,80m até o vértice M-0624, de
coordenadas  N=7.542.408,945m  e  E=513.778,881m;  56°20'37"  e  69,63m  até  o
vértice M-0625, de coordenadas N=7.542.447,534m e E=513.836,838m; 51°52'40" e
76,40m  até  o  vértice  M-0626,  de  coordenadas  N=7.542.494,699m  e
E=513.896,941m;  35°34'17"  e  55,35m  até  o  vértice  M-0627,  de  coordenadas
N=7.542.539,720m e E=513.929,139m; 74°45'49" e 48,95m até o vértice M-0628, de
coordenadas  N=7.542.552,583m  e  E=513.976,364m;  80°08'45"  e  50,11m  até  o
vértice M-0629, de coordenadas N=7.542.561,159m e E=514.025,735m; 90°00'00" e
62,25m  até  o  vértice  M-0630,  de  coordenadas  N=7.542.561,159m  e
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E=514.087,985m;  92°29'12"  e  49,42m  até  o  vértice  M-0631,  de  coordenadas
N=7.542.559,015m e E=514.137,355m; 108°24'49" e 67,87m até o vértice M-0632, de
coordenadas  N=7.542.537,576m  e  E=514.201,752m;  104°39'30"  e  93,19m  até  o
vértice M-0633, de coordenadas N=7.542.513,994m e E=514.291,907m; 82°39'26" e
67,09m  até  o  vértice  M-0634,  de  coordenadas  N=7.542.522,569m  e
E=514.358,450m;  48°02'55"  e  115,45m  até  o  vértice  M-0635,  de  coordenadas
N=7.542.599,748m e E=514.444,312m; 40°38'13" e 59,33m até o vértice M-0636, de
coordenadas  N=7.542.644,769m  e  E=514.482,950m;  35°15'07"  e  89,26m  até  o
vértice M-0637, de coordenadas N=7.542.717,660m e E=514.534,468m; 29°36'31" e
91,24m  até  o  vértice  M-0638,  de  coordenadas  N=7.542.796,982m  e
E=514.579,545m;  10°53'56"  e  56,76m  até  o  vértice  M-0639,  de  coordenadas
N=7.542.852,722m e E=514.590,278m; 354°16'57" e 86,18m até o vértice M-0640, de
coordenadas  N=7.542.938,476m  e  E=514.581,692m;  329°23'20"  e  54,80m  até  o
vértice M-0641, de coordenadas N=7.542.985,640m e E=514.553,787m; 255°16'29" e
8,18m até o vértice M-0642, de coordenadas N=7.542.983,562m e E=514.545,880m;
34°45'15"  e 152,06m até o  vértice  M-0643,  de  coordenadas N=7.543.108,491m e
E=514.632,560m;  334°21'13"  e  276,64m  até  o  vértice  M-0644,  de  coordenadas
N=7.543.357,875m e E=514.512,826m; 8°44'20" e 208,16m até o vértice M-0645, de
coordenadas  N=7.543.563,617m  e  E=514.544,453m;  88°44'58"  e  81,65m  até  o
vértice M-0613, de coordenadas N=7.543.565,399m e E=514.626,086m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

IX - gleba 9: a descrição com área de 24,7500 Ha e perímetro de 3.668,527 m, tem
início  no  vértice  M-0646,  de  coordenadas  N=7.546.610,218m  e  E=515.628,009m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 163°20'49" e 14,03 m até o
vértice M-0647, de coordenadas N=7.546.596,774m e E=515.632,031m; 163°20'49" e
14,03m  até  o  vértice  M-0647,  de  coordenadas  N=7.546.596,774m  e
E=515.632,031m;  132°06'10"  e  62,02m  até  o  vértice  M-0648,  de  coordenadas
N=7.546.555,193m e E=515.678,045m; 110°57'40" e 111,36m até o vértice M-0649,
de coordenadas N=7.546.515,354m e E=515.782,038m; 108°06'41" e 89,64m até o
vértice M-0650, de coordenadas N=7.546.487,487m e E=515.867,240m; 143°12'35" e
89,49m  até  o  vértice  M-0651,  de  coordenadas  N=7.546.415,824m  e
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E=515.920,832m;  236°06'36"  e  86,71m  até  o  vértice  M-0652,  de  coordenadas
N=7.546.367,477m e E=515.848,857m; 256°32'04" e 211,94m até o vértice M-0653,
de coordenadas N=7.546.318,125m e E=515.642,743m; 239°30'07" e 147,12m até o
vértice M-0654, de coordenadas N=7.546.243,461m e E=515.515,980m; 252°26'38" e
114,11m  até  o  vértice  M-0655,  de  coordenadas  N=7.546.209,043m  e
E=515.407,189m;  286°28'31"  e  116,92m  até  o  vértice  M-0656,  de  coordenadas
N=7.546.242,202m e E=515.295,070m; 280°37'24" e 114,75m até o vértice M-0657,
de coordenadas N=7.546.263,357m e E=515.182,282m; 238°27'49" e 122,38m até o
vértice M-0658, de coordenadas N=7.546.199,348m e E=515.077,977m; 238°58'56" e
206,87m  até  o  vértice  M-0659,  de  coordenadas  N=7.546.092,748m  e
E=514.900,690m;  178°32'46"  e  176,31m  até  o  vértice  M-0660,  de  coordenadas
N=7.545.916,492m e E=514.905,164m; 159°03'05" e 131,85m até o vértice M-0661,
de coordenadas N=7.545.793,361m e E=514.952,303m; 290°04'19" e 8,35m até o
vértice M-0662, de coordenadas N=7.545.796,227m e E=514.944,459m; 273°18'39" e
79,36m  até  o  vértice  M-0663,  de  coordenadas  N=7.545.800,810m  e
E=514.865,235m;  293°10'21"  e  112,67m  até  o  vértice  M-0664,  de  coordenadas
N=7.545.845,145m e E=514.761,656m; 274°20'38" e 90,07m até o vértice M-0665, de
coordenadas  N=7.545.851,967m  e  E=514.671,846m;  273°15'57"  e  75,25m  até  o
vértice M-0666, de coordenadas N=7.545.856,254m e E=514.596,718m; 305°21'39" e
100,02m  até  o  vértice  M-0667,  de  coordenadas  N=7.545.914,138m  e
E=514.515,149m;  336°50'08"  e  44,29m  até  o  vértice  M-0668,  de  coordenadas
N=7.545.954,860m e E=514.497,725m; 30°17'15" e 70,62m até o vértice M-0669, de
coordenadas  N=7.546.015,840m  e  E=514.533,341m;  56°07'38"  e  62,30m  até  o
vértice M-0670, de coordenadas N=7.546.050,564m e E=514.585,069m; 101°29'30" e
92,93m  até  o  vértice  M-0671,  de  coordenadas  N=7.546.032,049m  e
E=514.676,140m;  83°05'49"  e  71,35m  até  o  vértice  M-0672,  de  coordenadas
N=7.546.040,625m e E=514.746,976m; 79°23'37" e 69,88m até o vértice M-0673, de
coordenadas  N=7.546.053,488m  e  E=514.815,666m;  53°52'34"  e  69,09m  até  o
vértice M-0674, de coordenadas N=7.546.094,221m e E=514.871,476m; 42°40'58" e
110,82m  até  o  vértice  M-0675,  de  coordenadas  N=7.546.175,688m  e
E=514.946,606m;  43°18'01"  e  100,16m  até  o  vértice  M-0676,  de  coordenadas
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N=7.546.248,579m e E=515.015,296m; 63°59'56" e 102,70m até o vértice M-0677, de
coordenadas  N=7.546.293,600m  e  E=515.107,597m;  63°27'50"  e  119,96m  até  o
vértice M-0678, de coordenadas N=7.546.347,196m e E=515.214,924m; 66°27'07" e
128,79m  até  o  vértice  M-0679,  de  coordenadas  N=7.546.398,647m  e
E=515.332,985m;  49°50'07"  e  199,43m  até  o  vértice  M-0680,  de  coordenadas
N=7.546.527,279m e E=515.485,390m; 59°49'12" e 164,98m até o vértice M-0646, de
coordenadas N=7.546.610,218m e E=515.628,009m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

X - gleba 10: a descrição com área de 30,3802 Ha e perímetro de 5.032,792 m, tem
início  no  vértice  M-0681,  de  coordenadas  N=7.555.522,868m  e  E=521.693,218m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  91°50'44" e 64,37 m até o
vértice M-0682, de coordenadas N=7.555.520,795m e E=521.757,560m; 91°50'44" e
64,37m  até  o  vértice  M-0682,  de  coordenadas  N=7.555.520,795m  e
E=521.757,560m;  187°41'40"  e  106,63m  até  o  vértice  M-0683,  de  coordenadas
N=7.555.415,127m e E=521.743,284m; 133°21'38" e 236,12m até o vértice M-0684,
de coordenadas N=7.555.253,011m e E=521.914,954m; 224°57'43" e 109,12m até o
vértice M-0685, de coordenadas N=7.555.175,799m e E=521.837,844m; 286°34'22" e
268,10m  até  o  vértice  M-0686,  de  coordenadas  N=7.555.252,271m  e
E=521.580,876m;  350°22'36"  e  90,05m  até  o  vértice  M-0687,  de  coordenadas
N=7.555.341,053m e E=521.565,823m; 314°20'26" e 186,81m até o vértice M-0688,
de coordenadas N=7.555.471,617m e E=521.432,218m; 224°11'44" e 191,22m até o
vértice M-0689, de coordenadas N=7.555.334,520m e E=521.298,917m; 228°28'42" e
184,14m  até  o  vértice  M-0690,  de  coordenadas  N=7.555.212,451m  e
E=521.161,047m;  192°15'04"  e  48,07m  até  o  vértice  M-0691,  de  coordenadas
N=7.555.165,480m e E=521.150,848m; 162°41'46" e 61,45m até o vértice M-0692, de
coordenadas  N=7.555.106,806m  e E=521.169,127m;  217°22'24"  e  134,99m  até  o
vértice M-0693, de coordenadas N=7.554.999,527m e E=521.087,186m; 143°29'49" e
91,96m  até  o  vértice  M-0694,  de  coordenadas  N=7.554.925,604m  e
E=521.141,892m;  61°38'11"  e  52,08m  até  o  vértice  M-0695,  de  coordenadas
N=7.554.950,347m e E=521.187,722m; 63°41'05" e 93,22m até o vértice M-0696, de
coordenadas  N=7.554.991,672m  e  E=521.271,281m;  142°43'43"  e  94,05m  até  o
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vértice M-0697, de coordenadas N=7.554.916,830m e E=521.328,236m; 226°32'23" e
127,98m  até  o  vértice  M-0698,  de  coordenadas  N=7.554.828,796m  e
E=521.235,339m;  241°22'59"  e  113,43m  até  o  vértice  M-0699,  de  coordenadas
N=7.554.774,469m e E=521.135,766m; 239°25'29" e 124,12m até o vértice M-0700,
de coordenadas N=7.554.711,335m e E=521.028,907m; 216°49'47" e 176,95m até o
vértice M-0701, de coordenadas N=7.554.569,701m e E=520.922,837m; 231°54'04" e
26,67m  até  o  vértice  M-0702,  de  coordenadas  N=7.554.553,243m  e
E=520.901,846m;  357°58'18"  e  19,91m  até  o  vértice  M-0703,  de  coordenadas
N=7.554.573,143m e E=520.901,141m; 313°24'55" e 56,15m até o vértice M-0704, de
coordenadas  N=7.554.611,732m  e  E=520.860,356m;  273°37'43"  e  135,50m  até  o
vértice M-0705, de coordenadas N=7.554.620,308m e E=520.725,124m; 294°52'37" e
66,25m  até  o  vértice  M-0706,  de  coordenadas  N=7.554.648,178m  e
E=520.665,020m;  353°59'01"  e  40,96m  até  o  vértice  M-0707,  de  coordenadas
N=7.554.688,911m e E=520.660,727m; 42°59'26" e 85,00m até o vértice M-0708, de
coordenadas  N=7.554.751,083m  e  E=520.718,684m;  55°15'03"  e  84,78m  até  o
vértice M-0709, de coordenadas N=7.554.799,404m e E=520.788,341m; 20°05'42" e
36,37m  até  o  vértice  M-0710,  de  coordenadas  N=7.554.833,563m  e
E=520.800,838m;  316°39'55"  e  46,96m  até  o  vértice  M-0711,  de  coordenadas
N=7.554.867,722m e E=520.768,610m; 268°47'52" e 156,58m até o vértice M-0712,
de coordenadas N=7.554.864,437m e E=520.612,069m; 335°26'09" e 33,22m até o
vértice M-0713, de coordenadas N=7.554.894,655m e E=520.598,257m; 24°43'44" e
36,16m  até  o  vértice  M-0714,  de  coordenadas  N=7.554.927,500m  e
E=520.613,384m;  48°05'14"  e  95,35m  até  o  vértice  M-0715,  de  coordenadas
N=7.554.991,193m e E=520.684,339m; 59°19'54" e 79,86m até o vértice M-0716, de
coordenadas  N=7.555.031,927m  e  E=520.753,029m;  80°19'26"  e  89,28m  até  o
vértice M-0717, de coordenadas N=7.555.046,933m e E=520.841,037m; 100°09'44" e
85,05m  até  o  vértice  M-0718,  de  coordenadas  N=7.555.031,927m  e
E=520.924,753m;  101°01'39"  e  89,66m  até  o  vértice  M-0719,  de  coordenadas
N=7.555.014,776m e E=521.012,762m; 36°25'06" e 50,62m até o vértice M-0720, de
coordenadas  N=7.555.055,509m  e  E=521.042,813m;  323°48'28"  e  69,07m  até  o
vértice M-0721, de coordenadas N=7.555.111,249m e E=521.002,029m; 8°45'25" e
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56,40m  até  o  vértice  M-0722,  de  coordenadas  N=7.555.166,989m  e
E=521.010,615m;  75°20'27"  e  93,19m  até  o  vértice  M-0723,  de  coordenadas
N=7.555.190,572m e E=521.100,770m; 29°36'33" e 91,24m até o vértice M-0724, de
coordenadas  N=7.555.269,893m  e  E=521.145,848m;  28°19'51"  e  94,99m  até  o
vértice M-0725, de coordenadas N=7.555.353,504m e E=521.190,925m; 79°03'34" e
135,55m  até  o  vértice  M-0726,  de  coordenadas  N=7.555.379,230m  e
E=521.324,011m;  33°29'56"  e  151,68m  até  o  vértice  M-0727,  de  coordenadas
N=7.555.505,717m e E=521.407,727m; 74°04'26" e 46,88m até o vértice M-0728, de
coordenadas  N=7.555.518,580m  e  E=521.452,805m;  120°35'45"  e  66,68m  até  o
vértice M-0729, de coordenadas N=7.555.484,640m e E=521.510,204m; 142°09'18" e
123,18m  até  o  vértice  M-0730,  de  coordenadas  N=7.555.387,368m  e
E=521.585,778m;  108°47'25"  e  51,16m  até  o  vértice  M-0731,  de  coordenadas
N=7.555.370,890m e E=521.634,208m; 9°28'30" e 35,57m até o vértice M-0732, de
coordenadas  N=7.555.405,972m  e  E=521.640,063m;  357°20'31"  e  80,35m  até  o
vértice M-0733, de coordenadas N=7.555.486,234m e E=521.636,337m; 57°13'00" e
67,66m  até  o  vértice  M-0681,  de  coordenadas  N=7.555.522,868m  e
E=521.693,218m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XI - gleba 11: a descrição com área de 81,1578 Ha e perímetro de 7.289,743 m, tem
início  no  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e  E=530.723,345m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  96°57'34" e 95,46 m até o
vértice M-0735, de coordenadas N=7.561.037,617m e E=530.818,099m; 96°57'34" e
95,46m  até  o  vértice  M-0735,  de  coordenadas  N=7.561.037,617m  e
E=530.818,099m;  110°47'06"  e  161,23m  até  o  vértice  M-0736,  de  coordenadas
N=7.560.980,404m e E=530.968,833m; 171°36'31" e 66,87m até o vértice M-0737, de
coordenadas  N=7.560.914,249m  e  E=530.978,591m;  229°38'54"  e  55,10m  até  o
vértice M-0738, de coordenadas N=7.560.878,572m e E=530.936,600m; 153°58'52" e
46,10m  até  o  vértice  M-0739,  de  coordenadas  N=7.560.837,143m  e
E=530.956,823m;  186°26'23"  e  83,12m  até  o  vértice  M-0740,  de  coordenadas
N=7.560.754,544m e E=530.947,501m; 115°19'29" e 69,05m até o vértice M-0741, de
coordenadas  N=7.560.725,009m  e  E=531.009,912m;  177°08'56"  e  91,93m  até  o
vértice M-0742, de coordenadas N=7.560.633,190m e E=531.014,485m; 231°49'25" e
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48,61m  até  o  vértice  M-0743,  de  coordenadas  N=7.560.603,143m  e
E=530.976,270m;  186°30'17"  e  59,62m  até  o  vértice  M-0744,  de  coordenadas
N=7.560.543,903m e E=530.969,516m; 132°00'31" e 71,60m até o vértice M-0745, de
coordenadas  N=7.560.495,986m  e E=531.022,717m;  157°24'50"  e  101,37m  até  o
vértice M-0746, de coordenadas N=7.560.402,394m e E=531.061,649m; 268°22'42" e
87,96m  até  o  vértice  M-0747,  de  coordenadas  N=7.560.399,905m  e
E=530.973,722m;  278°01'09"  e  165,06m  até  o  vértice  M-0748,  de  coordenadas
N=7.560.422,932m e E=530.810,272m; 182°37'51" e 61,46m até o vértice M-0749, de
coordenadas  N=7.560.361,539m  e  E=530.807,451m;  106°14'59"  e  80,40m  até  o
vértice M-0750, de coordenadas N=7.560.339,041m e E=530.884,641m; 193°36'48" e
100,01m  até  o  vértice  M-0751,  de  coordenadas  N=7.560.241,841m  e
E=530.861,102m;  152°23'03"  e  103,88m  até  o  vértice  M-0752,  de  coordenadas
N=7.560.149,796m e E=530.909,254m; 89°00'09" e 60,47m até o vértice M-0753, de
coordenadas  N=7.560.150,849m  e  E=530.969,716m;  170°13'18"  e  88,00m  até  o
vértice M-0754, de coordenadas N=7.560.064,130m e E=530.984,661m; 208°49'33" e
43,28m  até  o  vértice  M-0755,  de  coordenadas  N=7.560.026,212m  e
E=530.963,794m;  227°27'54"  e  86,21m  até  o  vértice  M-0756,  de  coordenadas
N=7.559.967,932m e E=530.900,270m; 220°31'11" e 95,49m até o vértice M-0757, de
coordenadas  N=7.559.895,346m  e  E=530.838,233m;  301°35'19"  e  55,67m  até  o
vértice M-0758, de coordenadas N=7.559.924,506m e E=530.790,812m; 311°29'16" e
171,69m  até  o  vértice  M-0759,  de  coordenadas  N=7.560.038,246m  e
E=530.662,198m;  230°43'42"  e  205,13m  até  o  vértice  M-0760,  de  coordenadas
N=7.559.908,398m e E=530.503,395m; 131°59'31" e 106,97m até o vértice M-0761,
de coordenadas N=7.559.836,829m e E=530.582,903m; 254°58'36" e 98,71m até o
vértice M-0762, de coordenadas N=7.559.811,241m e E=530.487,564m; 145°32'46" e
154,63m  até  o  vértice  M-0763,  de  coordenadas  N=7.559.683,738m  e
E=530.575,044m;  95°29'42"  e  145,87m  até  o  vértice  M-0764,  de  coordenadas
N=7.559.669,770m e E=530.720,240m; 117°11'03" e 121,16m até o vértice M-0765,
de coordenadas N=7.559.614,417m e E=530.828,018m; 104°37'22" e 127,31m até o
vértice M-0766, de coordenadas N=7.559.582,277m e E=530.951,205m; 46°45'18" e
62,83m  até  o  vértice  M-0767,  de  coordenadas  N=7.559.625,320m  e
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E=530.996,970m;  135°04'13"  e  57,02m  até  o  vértice  M-0768,  de  coordenadas
N=7.559.584,949m e E=531.037,241m; 177°24'10" e 81,91m até o vértice M-0769, de
coordenadas  N=7.559.503,125m  e  E=531.040,953m;  135°11'39"  e  74,34m  até  o
vértice M-0770, de coordenadas N=7.559.450,378m e E=531.093,343m; 132°36'09" e
53,88m  até  o  vértice  M-0771,  de  coordenadas  N=7.559.413,905m  e
E=531.133,004m;  174°11'23"  e  75,65m  até  o  vértice  M-0772,  de  coordenadas
N=7.559.338,645m e E=531.140,662m; 180°48'29" e 97,13m até o vértice M-0773, de
coordenadas  N=7.559.241,524m  e  E=531.139,293m;  154°57'19"  e  89,14m  até  o
vértice M-0774, de coordenadas N=7.559.160,768m e E=531.177,027m; 192°54'35" e
93,98m  até  o  vértice  M-0775,  de  coordenadas  N=7.559.069,162m  e
E=531.156,030m;  174°23'46"  e  37,40m  até  o  vértice  M-0776,  de  coordenadas
N=7.559.031,937m e E=531.159,683m; 203°29'18" e 125,31m até o vértice M-0777,
de coordenadas N=7.558.917,014m e E=531.109,741m; 242°06'31" e 43,10m até o
vértice M-0778, de coordenadas N=7.558.896,853m e E=531.071,649m; 299°58'02" e
63,81m  até  o  vértice  M-0779,  de  coordenadas  N=7.558.928,726m  e
E=531.016,369m;  328°19'30"  e  105,98m  até  o  vértice  M-0780,  de  coordenadas
N=7.559.018,917m e E=530.960,720m; 13°41'38" e 94,16m até o vértice M-0781, de
coordenadas  N=7.559.110,397m  e  E=530.983,010m;  35°34'19"  e  54,18m  até  o
vértice M-0782, de coordenadas N=7.559.154,468m e E=531.014,529m; 336°09'16" e
152,81m  até  o  vértice  M-0783,  de  coordenadas  N=7.559.294,236m  e
E=530.952,751m;  326°32'32"  e  75,46m  até  o  vértice  M-0784,  de  coordenadas
N=7.559.357,195m e E=530.911,146m; 280°06'44" e 143,43m até o vértice M-0785,
de coordenadas N=7.559.382,379m e E=530.769,940m; 285°27'11" e 146,50m até o
vértice M-0786, de coordenadas N=7.559.421,414m e E=530.628,734m; 292°06'36" e
80,29m  até  o  vértice  M-0787,  de  coordenadas  N=7.559.451,634m  e
E=530.554,349m;  279°16'20"  e  132,85m  até  o  vértice  M-0788,  de  coordenadas
N=7.559.473,040m e E=530.423,230m; 287°45'46" e 140,33m até o vértice M-0789,
de coordenadas N=7.559.515,852m e E=530.289,588m; 297°52'03" e 121,22m até o
vértice M-0790, de coordenadas N=7.559.572,515m e E=530.182,424m; 327°20'53" e
112,16m  até  o  vértice  M-0791,  de  coordenadas  N=7.559.666,954m  e
E=530.121,907m;  358°39'01"  e  107,06m  até  o  vértice  M-0792,  de  coordenadas
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N=7.559.773,983m e E=530.119,385m; 37°26'25" e 215,68m até o vértice M-0793, de
coordenadas  N=7.559.945,232m  e  E=530.250,504m;  17°53'59"  e  123,06m  até  o
vértice M-0794, de coordenadas N=7.560.062,336m e E=530.288,327m; 37°25'00" e
141,10m  até  o  vértice  M-0795,  de  coordenadas  N=7.560.174,402m  e
E=530.374,060m;  50°49'41"  e  123,60m  até  o  vértice  M-0796,  de  coordenadas
N=7.560.252,471m e E=530.469,878m; 76°07'33" e 120,78m até o vértice M-0797, de
coordenadas  N=7.560.281,432m  e  E=530.587,130m;  25°40'07"  e  104,78m  até  o
vértice M-0798, de coordenadas N=7.560.375,871m e E=530.632,516m; 41°45'56" e
124,93m  até  o  vértice  M-0799,  de  coordenadas  N=7.560.469,050m  e
E=530.715,727m;  331°31'37"  e  103,14m  até  o  vértice  M-0800,  de  coordenadas
N=7.560.559,711m e E=530.666,557m; 329°52'03" e 100,46m até o vértice M-0801,
de coordenadas N=7.560.646,594m e E=530.616,126m; 15°21'06" e 80,96m até o
vértice M-0802, de coordenadas N=7.560.724,663m e E=530.637,559m; 293°50'00" e
71,67m  até  o  vértice  M-0803,  de  coordenadas  N=7.560.753,624m  e
E=530.572,000m;  307°45'34"  e  78,14m  até  o  vértice  M-0804,  de  coordenadas
N=7.560.801,473m e E=530.510,223m; 355°54'32" e 59,36m até o vértice M-0805, de
coordenadas  N=7.560.860,684m  e  E=530.505,988m;  78°45'53"  e  113,25m  até  o
vértice M-0806, de coordenadas N=7.560.882,751m e E=530.617,071m; 32°33'35" e
197,47m  até  o  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e
E=530.723,345m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XII - gleba 12: a descrição com área de 0,1107 Ha e perímetro de 466,737 m, tem
início  no  vértice  M-0807,  de  coordenadas  N=7.533.655,268m  e  E=526.859,124m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°48'04" e 232,97 m até o
vértice M-0808, de coordenadas N=7.533.568,745m e E=527.075,435m; 111°48'04" e
232,97m  até  o  vértice  M-0808,  de  coordenadas  N=7.533.568,745m  e
E=527.075,435m;  287°41'10"  e  132,45m  até  o  vértice  M-0809,  de  coordenadas
N=7.533.608,983m e E=526.949,247m; 297°11'02" e 101,31m até o vértice M-0807,
de coordenadas N=7.533.655,268m e E=526.859,124m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XIII - gleba 13: a descrição com área de 0,0393 Ha e perímetro de 215,338 m, tem
início  no  vértice  M-0808,  de  coordenadas  N=7.533.540,586m  e  E=527.145,833m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°48'04" e 94,90 m até o
vértice M-0809, de coordenadas N=7.533.505,343m e E=527.233,944m; 111°48'04" e
94,90m  até  o  vértice  M-0809,  de  coordenadas  N=7.533.505,343m  e
E=527.233,944m;  148°07'46"  e  13,97m  até  o  vértice  M-0810,  de  coordenadas
N=7.533.493,481m e E=527.241,319m; 296°15'31" e 106,47m até o vértice M-0808,
de coordenadas N=7.533.540,586m e E=527.145,833m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XIV - gleba 14: a descrição com área de 2,0002 Ha e perímetro de 647,584 m, tem
início  no  vértice  M-0813,  de  coordenadas  N=7.534.165,511m  e  E=523.673,456m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 112°27'33" e 213,58 m até o
vértice M-0814, de coordenadas N=7.534.083,917m e E=523.870,839m; 112°27'33" e
213,58m  até  o  vértice  M-0814,  de  coordenadas  N=7.534.083,917m  e
E=523.870,839m;  238°14'41"  e  230,89m  até  o  vértice  M-0815,  de  coordenadas
N=7.533.962,401m e E=523.674,513m; 359°42'06" e 203,11m até o vértice M-0813,
de coordenadas N=7.534.165,511m e E=523.673,456m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XV - gleba 15: a descrição com área de 0,0956 Ha e perímetro de 196,619 m, tem
início  no  vértice  M-0816,  de  coordenadas  N=7.533.614,764m  e  E=523.676,324m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 144°55'56" e 35,86 m até o
vértice M-0817, de coordenadas N=7.533.585,409m e E=523.696,930m; 144°55'56" e
35,86m  até  o  vértice  M-0817,  de  coordenadas  N=7.533.585,409m  e
E=523.696,930m;  197°24'38"  e  67,24m  até  o  vértice  M-0818,  de  coordenadas
N=7.533.521,250m e E=523.676,811m; 359°42'06" e 93,51m até o vértice M-0816, de
coordenadas N=7.533.614,764m e E=523.676,324m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVI - gleba 16: a descrição com área de 0,0243 Ha e perímetro de 272,029 m, tem
início  no  vértice  M-0819,  de  coordenadas  N=7.533.347,223m  e  E=523.982,335m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  236°08'53" e 2,68 m até o
vértice M-0820, de coordenadas N=7.533.345,731m e E=523.980,111m; 236°08'53" e
2,68m até o vértice M-0820, de coordenadas N=7.533.345,731m e E=523.980,111m;
239°25'59" e 109,75m até o vértice M-0821, de coordenadas N=7.533.289,916m e



1671
____________________________________________________________________________

E=523.885,609m;  249°28'44"  e  23,74m  até  o  vértice  M-0822,  de  coordenadas
N=7.533.281,594m e E=523.863,378m; 61°06'53" e 135,86m até o vértice M-0819, de
coordenadas N=7.533.347,223m e E=523.982,335m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVII - gleba 17: a descrição com área de 0,0277 Ha e perímetro de 126,838 m, tem
início  no  vértice  M-0823,  de  coordenadas  N=7.533.205,945m  e  E=523.726,256m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 231°30'04" e 60,83 m até o
vértice M-0824, de coordenadas N=7.533.168,079m e E=523.678,650m; 231°30'04" e
60,83m  até  o  vértice  M-0824,  de  coordenadas  N=7.533.168,079m  e
E=523.678,650m;  359°42'06"  e  11,57m  até  o  vértice  M-0825,  de  coordenadas
N=7.533.179,648m e E=523.678,589m; 61°06'53" e 54,44m até o vértice M-0823, de
coordenadas N=7.533.205,945m e E=523.726,256m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVIII - gleba 18: a descrição com área de 6,4133 Ha e perímetro de 1.084,575 m,
tem início no vértice M-0826, de coordenadas N=7.537.523,451m e E=530.050,529m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°29'19" e 187,05 m até o
vértice M-0827, de coordenadas N=7.537.454,930m e E=530.224,580m; 111°29'19" e
187,05m  até  o  vértice  M-0827,  de  coordenadas  N=7.537.454,930m  e
E=530.224,580m;  163°31'13"  e  2,49m  até  o  vértice  M-0828,  de  coordenadas
N=7.537.452,538m e E=530.225,288m; 192°35'54" e 144,51m até o vértice M-0829,
de coordenadas N=7.537.311,510m e E=530.193,769m; 211°32'11" e 137,40m até o
vértice M-0830, de coordenadas N=7.537.194,407m e E=530.121,905m; 215°41'02" e
120,01m  até  o  vértice  M-0831,  de  coordenadas  N=7.537.096,927m  e
E=530.051,901m;  304°07'03"  e  66,93m  até  o  vértice  M-0832,  de  coordenadas
N=7.537.134,468m e E=529.996,489m; 347°20'23" e 114,40m até o vértice M-0833,
de coordenadas N=7.537.246,089m e E=529.971,415m; 24°07'04" e 145,78m até o
vértice M-0834, de coordenadas N=7.537.379,148m e E=530.030,985m; 331°55'26" e
66,31m  até  o  vértice  M-0835,  de  coordenadas  N=7.537.437,653m  e
E=529.999,777m;  30°36'19"  e  99,69m  até  o  vértice  M-0826,  de  coordenadas
N=7.537.523,451m  e  E=530.050,529m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.
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XIX - gleba 19: a descrição com área de 0,3987 Ha e perímetro de 258,281 m, tem
início  no  vértice  M-0836,  de  coordenadas  N=7.537.730,212m  e  E=530.284,597m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  95°15'51" e 43,14 m até o
vértice M-0837, de coordenadas N=7.537.726,254m e E=530.327,553m; 95°15'51" e
43,14m  até  o  vértice  M-0837,  de  coordenadas  N=7.537.726,254m  e
E=530.327,553m;  130°57'08"  e  50,12m  até  o  vértice  M-0838,  de  coordenadas
N=7.537.693,402m e E=530.365,408m; 217°38'56" e 62,66m até o vértice M-0839, de
coordenadas  N=7.537.643,790m  e  E=530.327,134m;  293°35'23"  e  20,84m  até  o
vértice M-0840, de coordenadas N=7.537.652,129m e E=530.308,039m; 343°17'22" e
81,53m  até  o  vértice  M-0836,  de  coordenadas  N=7.537.730,212m  e
E=530.284,597m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XX - gleba 20: a descrição com área de 0,0204 Ha e perímetro de 66,186 m, tem
início  no  vértice  M-0841,  de  coordenadas  N=7.537.886,268m  e  E=530.464,069m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 132°31'59" e 18,67m até o
vértice M-0842, de coordenadas N=7.537.873,648m e E=530.477,826m; 246°35'53" e
23,92m  até  o  vértice  M-0843,  de  coordenadas  N=7.537.864,146m  e
E=530.455,870m;  20°20'09"  e  23,59m  até  o  vértice  M-0841,  de  coordenadas
N=7.537.886,268m  e  E=530.464,069m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXI - gleba 21: a descrição com área de 0,6712 Ha e perímetro de 412,545 m, tem
início  no  vértice  M-0844,  de  coordenadas  N=7.538.084,867m  e  E=530.664,488m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 234°50'43" e 37,56 m até o
vértice M-0845, de coordenadas N=7.538.063,239m e E=530.633,776m; 234°50'43" e
37,56m  até  o  vértice  M-0845,  de  coordenadas  N=7.538.063,239m  e
E=530.633,776m;  200°03'38"  e  113,94m  até  o  vértice  M-0846,  de  coordenadas
N=7.537.956,209m e E=530.594,692m; 230°44'45" e 3,68m até o vértice M-0847, de
coordenadas  N=7.537.953,882m  e E=530.591,845m;  332°45'09"  e  125,74m  até  o
vértice M-0848, de coordenadas N=7.538.065,672m e E=530.534,275m; 81°36'51" e
131,62m  até  o  vértice  M-0844,  de  coordenadas  N=7.538.084,867m  e
E=530.664,488m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXII - gleba 22: a descrição com área de 23,7761 Ha e perímetro de 4.835,309 m,
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tem início no vértice M-0848, de coordenadas N=7.565.075,122m e E=533.138,919m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  91°14'37" e 58,01 m até o
vértice M-0849, de coordenadas N=7.565.073,863m e E=533.196,914m; 91°14'37" e
58,01m  até  o  vértice  M-0849,  de  coordenadas  N=7.565.073,863m  e
E=533.196,914m;  121°20'25"  e  60,52m  até  o  vértice  M-0850,  de  coordenadas
N=7.565.042,384m e E=533.248,606m; 169°54'25" e 57,55m até o vértice M-0851, de
coordenadas  N=7.564.985,722m  e  E=533.258,692m;  186°43'07"  e  64,66m  até  o
vértice M-0852, de coordenadas N=7.564.921,503m e E=533.251,127m; 240°17'11" e
91,45m  até  o  vértice  M-0853,  de  coordenadas  N=7.564.876,173m  e
E=533.171,699m;  233°16'51"  e  101,15m  até  o  vértice  M-0854,  de  coordenadas
N=7.564.815,698m e E=533.090,622m; 274°14'05" e 144,27m até o vértice M-0855,
de coordenadas N=7.564.826,351m e E=532.946,742m; 215°12'01" e 127,76m até o
vértice M-0856, de coordenadas N=7.564.721,949m e E=532.873,094m; 247°17'43" e
194,61m  até  o  vértice  M-0857,  de  coordenadas  N=7.564.646,833m  e
E=532.693,565m;  275°00'49"  e  84,38m  até  o  vértice  M-0858,  de  coordenadas
N=7.564.654,207m e E=532.609,503m; 267°58'56" e 291,98m até o vértice M-0859,
de coordenadas N=7.564.643,927m e E=532.317,699m; 256°00'53" e 134,14m até o
vértice M-0860, de coordenadas N=7.564.611,509m e E=532.187,535m; 234°54'01" e
297,37m  até  o  vértice  M-0861,  de  coordenadas  N=7.564.440,519m  e
E=531.944,240m;  270°42'52"  e  223,69m  até  o  vértice  M-0862,  de  coordenadas
N=7.564.443,308m e E=531.720,570m; 320°57'51" e 136,72m até o vértice M-0863,
de coordenadas N=7.564.549,507m e E=531.634,461m; 319°06'38" e 302,22m até o
vértice M-0864, de coordenadas N=7.564.777,980m e E=531.436,626m; 252°35'23" e
80,71m  até  o  vértice  M-0865,  de  coordenadas  N=7.564.753,832m  e
E=531.359,618m;  58°49'52"  e  49,05m  até  o  vértice  M-0866,  de  coordenadas
N=7.564.779,216m e E=531.401,583m; 53°03'26" e 134,09m até o vértice M-0867, de
coordenadas  N=7.564.859,804m  e  E=531.508,749m;  68°48'55"  e  90,59m  até  o
vértice M-0868, de coordenadas N=7.564.892,542m e E=531.593,220m; 111°34'13" e
65,07m  até  o  vértice  M-0869,  de  coordenadas  N=7.564.868,618m  e
E=531.653,737m;  165°56'49"  e  62,31m  até  o  vértice  M-0870,  de  coordenadas
N=7.564.808,177m e E=531.668,866m; 180°00'00" e 231,69m até o vértice M-0871,
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de coordenadas N=7.564.576,488m e E=531.668,866m; 142°36'55" e 60,22m até o
vértice M-0872, de coordenadas N=7.564.528,640m e E=531.705,429m; 79°10'22" e
60,33m  até  o  vértice  M-0873,  de  coordenadas  N=7.564.539,973m  e
E=531.764,685m;  55°55'57"  e  146,11m  até  o  vértice  M-0874,  de  coordenadas
N=7.564.621,818m e E=531.885,718m; 86°25'38" e 40,42m até o vértice M-0875, de
coordenadas  N=7.564.624,337m  e  E=531.926,062m;  131°35'53"  e  45,52m  até  o
vértice M-0876, de coordenadas N=7.564.594,116m e E=531.960,103m; 172°08'13" e
73,72m  até  o  vértice  M-0877,  de  coordenadas  N=7.564.521,085m  e
E=531.970,189m;  111°46'37"  e  47,52m  até  o  vértice  M-0878,  de  coordenadas
N=7.564.503,456m e E=532.014,316m; 50°55'03" e 147,80m até o vértice M-0879, de
coordenadas  N=7.564.596,635m  e  E=532.129,046m;  56°20'36"  e  127,23m  até  o
vértice M-0880, de coordenadas N=7.564.667,149m e E=532.234,950m; 74°51'51" e
188,07m  até  o  vértice  M-0881,  de  coordenadas  N=7.564.716,257m  e
E=532.416,500m;  69°12'11"  e  287,26m  até  o  vértice  M-0882,  de  coordenadas
N=7.564.818,251m e E=532.685,043m; 68°23'56" e 229,16m até o vértice M-0883, de
coordenadas  N=7.564.902,616m  e  E=532.898,113m;  50°55'34"  e  225,74m  até  o
vértice M-0884, de coordenadas N=7.565.044,902m e E=533.073,359m; 65°15'09" e
72,19m  até  o  vértice  M-0848,  de  coordenadas  N=7.565.075,122m  e
E=533.138,919m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXIII - gleba 23: a descrição com área de 86,2423 Ha e perímetro de 7.831,564 m,
tem início no vértice M-0885, de coordenadas N=7.562.942,743m e E=538.152,310m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°02'44" e 55,11 m até o
vértice M-0886, de coordenadas N=7.562.887,932m e E=538.158,027m; 174°02'44" e
55,11m até o vértice M-0886, de coordenadas N=7.562.887,932m e E=538.158,027m;
91°16'17"  e  56,75m  até  o  vértice  M-0887,  de  coordenadas  N=7.562.886,673m  e
E=538.214,761m;  70°34'58"  e  45,45m  até  o  vértice  M-0888,  de  coordenadas
N=7.562.901,783m e E=538.257,627m; 84°52'42" e 98,73m até o vértice M-0889, de
coordenadas  N=7.562.910,597m  e  E=538.355,967m;  104°19'55"  e  55,95m  até  o
vértice M-0890, de coordenadas N=7.562.896,746m e E=538.410,179m; 129°29'13" e
65,34m  até  o  vértice  M-0891,  de  coordenadas  N=7.562.855,193m  e
E=538.460,610m;  115°14'59"  e  50,18m  até  o  vértice  M-0892,  de  coordenadas
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N=7.562.833,787m e E=538.505,998m; 124°47'27" e 70,62m até o vértice M-0893, de
coordenadas  N=7.562.793,493m  e E=538.563,993m;  127°32'01"  e  124,01m  até  o
vértice M-0894, de coordenadas N=7.562.717,942m e E=538.662,333m; 100°04'06" e
115,24m  até  o  vértice  M-0895,  de  coordenadas  N=7.562.697,795m  e
E=538.775,802m;  106°18'59"  e  76,19m  até  o  vértice  M-0896,  de  coordenadas
N=7.562.676,389m e E=538.848,926m; 166°59'23" e 84,00m até o vértice M-0897, de
coordenadas  N=7.562.594,543m  e  E=538.867,837m;  190°34'25"  e  75,58m  até  o
vértice M-0898, de coordenadas N=7.562.520,251m e E=538.853,969m; 260°57'12" e
88,09m  até  o  vértice  M-0899,  de  coordenadas  N=7.562.506,400m  e
E=538.766,977m;  298°49'30"  e  141,03m  até  o  vértice  M-0900,  de  coordenadas
N=7.562.574,396m e E=538.643,421m; 259°42'28" e 70,48m até o vértice M-0901, de
coordenadas  N=7.562.561,804m  e  E=538.574,079m;  220°29'52"  e  56,30m  até  o
vértice M-0902, de coordenadas N=7.562.518,992m e E=538.537,517m; 195°57'51" e
91,68m  até  o  vértice  M-0903,  de  coordenadas  N=7.562.430,850m  e
E=538.512,302m;  227°51'07"  e  54,42m  até  o  vértice  M-0904,  de  coordenadas
N=7.562.394,334m e E=538.471,957m; 251°56'16" e 64,98m até o vértice M-0905, de
coordenadas  N=7.562.374,187m  e  E=538.410,179m;  265°51'38"  e  87,22m  até  o
vértice M-0906, de coordenadas N=7.562.367,891m e E=538.323,187m; 247°54'57" e
43,54m  até  o  vértice  M-0907,  de  coordenadas  N=7.562.351,522m  e
E=538.282,843m;  177°34'40"  e  89,48m  até  o  vértice  M-0908,  de  coordenadas
N=7.562.262,120m e E=538.286,625m; 129°46'15" e 39,37m até o vértice M-0909, de
coordenadas  N=7.562.236,936m  e  E=538.316,883m;  182°54'51"  e  74,39m  até  o
vértice M-0910, de coordenadas N=7.562.162,645m e E=538.313,101m; 218°41'42" e
56,47m até o vértice M-0911, de coordenadas N=7.562.118,573m e E=538.277,799m;
249°03'03" e 81,00m até o  vértice  M-0912,  de  coordenadas N=7.562.089,612m e
E=538.202,153m;  236°20'35"  e  54,53m  até  o  vértice  M-0913,  de  coordenadas
N=7.562.059,392m e E=538.156,766m; 209°46'37" e 40,62m até o vértice M-0914, de
coordenadas  N=7.562.024,136m  e  E=538.136,593m;  133°03'19"  e  53,49m  até  o
vértice M-0915, de coordenadas N=7.561.987,619m e E=538.175,677m; 133°09'18" e
84,68m  até  o  vértice  M-0916,  de  coordenadas  N=7.561.929,697m  e
E=538.237,455m;  176°15'51"  e  58,05m  até  o  vértice  M-0917,  de  coordenadas
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N=7.561.871,775m e E=538.241,237m; 223°59'41" e 49,01m até o vértice M-0918, de
coordenadas  N=7.561.836,518m  e  E=538.207,196m;  257°23'45"  e  86,56m  até  o
vértice M-0919, de coordenadas N=7.561.817,630m e E=538.122,725m; 246°13'13" e
46,84m  até  o  vértice  M-0920,  de  coordenadas  N=7.561.798,742m  e
E=538.079,859m;  185°51'48"  e  49,37m  até  o  vértice  M-0921,  de  coordenadas
N=7.561.749,634m e E=538.074,816m; 144°05'45" e 101,04m até o vértice M-0922,
de coordenadas N=7.561.667,788m e E=538.134,072m; 196°24'33" e 44,63m até o
vértice M-0923, de coordenadas N=7.561.624,975m e E=538.121,464m; 242°00'20" e
88,53m  até  o  vértice  M-0924,  de  coordenadas  N=7.561.583,423m  e
E=538.043,296m;  261°27'00"  e  118,57m  até  o  vértice  M-0925,  de  coordenadas
N=7.561.565,795m e E=537.926,046m; 242°23'01" e 59,76m até o vértice M-0926, de
coordenadas  N=7.561.538,093m  e  E=537.873,094m;  177°57'09"  e  70,56m  até  o
vértice M-0927, de coordenadas N=7.561.467,579m e E=537.875,615m; 193°04'15" e
89,19m  até  o  vértice  M-0928,  de  coordenadas  N=7.561.380,695m  e
E=537.855,443m;  225°54'31"  e  175,54m  até  o  vértice  M-0929,  de  coordenadas
N=7.561.258,555m e E=537.729,366m; 234°58'28" e 263,27m até o vértice M-0930,
de coordenadas N=7.561.107,454m e E=537.513,776m; 225°29'14" e 226,31m até o
vértice M-0931, de coordenadas N=7.560.948,797m e E=537.352,397m; 238°55'23" e
85,38m  até  o  vértice  M-0932,  de  coordenadas  N=7.560.904,726m  e
E=537.279,273m;  271°58'22"  e  109,75m  até  o  vértice  M-0933,  de  coordenadas
N=7.560.908,504m e E=537.169,587m; 210°59'43" e 73,45m até o vértice M-0934, de
coordenadas  N=7.560.845,544m  e  E=537.131,764m;  219°55'30"  e  110,01m  até  o
vértice M-0935, de coordenadas N=7.560.761,179m e E=537.061,161m; 243°27'52" e
84,55m  até  o  vértice  M-0936,  de  coordenadas  N=7.560.723,404m  e
E=536.985,514m;  272°52'58"  e  13,96m  até  o  vértice  M-0937,  de  coordenadas
N=7.560.724,107m e E=536.971,570m; 349°45'39" e 87,20m até o vértice M-0938, de
coordenadas  N=7.560.809,915m  e  E=536.956,069m;  17°42'14"  e  103,91m  até  o
vértice M-0939, de coordenadas N=7.560.908,908m e E=536.987,669m; 30°58'17" e
49,12m  até  o  vértice  M-0940,  de  coordenadas  N=7.560.951,021m  e
E=537.012,945m;  89°59'41"  e  90,59m  até  o  vértice  M-0941,  de  coordenadas
N=7.560.951,029m e E=537.103,539m; 86°29'32" e 69,69m até o vértice M-0942, de
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coordenadas  N=7.560.955,292m  e  E=537.173,094m;  61°31'24"  e  56,60m  até  o
vértice M-0943, de coordenadas N=7.560.982,280m e E=537.222,846m; 37°07'37" e
114,20m  até  o  vértice  M-0944,  de  coordenadas  N=7.561.073,333m  e
E=537.291,777m;  81°02'09"  e  50,90m  até  o  vértice  M-0945,  de  coordenadas
N=7.561.081,265m e E=537.342,059m; 52°40'17" e 73,76m até o vértice M-0946, de
coordenadas  N=7.561.125,989m  e  E=537.400,707m;  54°58'18"  e  103,29m  até  o
vértice M-0947, de coordenadas N=7.561.185,278m e E=537.485,291m; 47°32'01" e
116,11m  até  o  vértice  M-0948,  de  coordenadas  N=7.561.263,670m  e
E=537.570,942m;  5°36'38"  e  94,31m  até  o  vértice  M-0949,  de  coordenadas
N=7.561.357,526m e E=537.580,163m; 295°02'47" e 65,98m até o vértice M-0950, de
coordenadas  N=7.561.385,459m  e  E=537.520,384m;  288°47'43"  e  99,54m  até  o
vértice M-0951, de coordenadas N=7.561.417,529m e E=537.426,155m; 9°19'36" e
51,39m  até  o  vértice  M-0952,  de  coordenadas  N=7.561.468,241m  e
E=537.434,484m;  19°08'25"  e  125,32m  até  o  vértice  M-0953,  de  coordenadas
N=7.561.586,629m e E=537.475,572m; 52°12'25" e 79,67m até o vértice M-0954, de
coordenadas  N=7.561.635,449m  e  E=537.538,527m;  21°53'47"  e  57,49m  até  o
vértice M-0955, de coordenadas N=7.561.688,789m e E=537.559,965m; 352°25'09" e
54,79m  até  o  vértice  M-0956,  de  coordenadas  N=7.561.743,104m  e
E=537.552,736m;  7°14'08"  e  175,30m  até  o  vértice  M-0957,  de  coordenadas
N=7.561.917,010m e E=537.574,815m; 26°40'35" e 70,88m até o vértice M-0958, de
coordenadas  N=7.561.980,349m  e  E=537.606,638m;  21°30'44"  e  93,43m  até  o
vértice M-0959, de coordenadas N=7.562.067,269m e E=537.640,899m; 70°17'52" e
82,15m  até  o  vértice  M-0960,  de  coordenadas  N=7.562.094,965m  e
E=537.718,243m;  39°21'13"  e  70,79m  até  o  vértice  M-0961,  de  coordenadas
N=7.562.149,702m e E=537.763,130m; 118°00'24" e 73,77m até o vértice M-0962, de
coordenadas  N=7.562.115,061m  e  E=537.828,261m;  48°13'23"  e  237,35m  até  o
vértice M-0963, de coordenadas N=7.562.273,191m e E=538.005,264m; 99°11'35" e
60,78m  até  o  vértice  M-0964,  de  coordenadas  N=7.562.263,481m  e
E=538.065,263m;  54°27'59"  e  117,21m  até  o  vértice  M-0965,  de  coordenadas
N=7.562.331,603m e E=538.160,649m; 45°49'37" e 71,04m até o vértice M-0966, de
coordenadas  N=7.562.381,107m  e  E=538.211,603m;  44°29'14"  e  79,18m  até  o
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vértice M-0967, de coordenadas N=7.562.437,598m e E=538.267,092m; 16°54'17" e
98,39m  até  o  vértice  M-0968,  de  coordenadas  N=7.562.531,733m  e
E=538.295,700m;  287°28'52"  e  30,20m  até  o  vértice  M-0969,  de  coordenadas
N=7.562.540,804m e E=538.266,896m; 268°29'35" e 27,97m até o vértice M-0970, de
coordenadas  N=7.562.540,069m  e  E=538.238,931m;  263°08'59"  e  43,99m  até  o
vértice M-0971, de coordenadas N=7.562.534,822m e E=538.195,259m; 250°57'22" e
24,01m  até  o  vértice  M-0972,  de  coordenadas  N=7.562.526,988m  e
E=538.172,564m;  350°38'10"  e  28,84m  até  o  vértice  M-0973,  de  coordenadas
N=7.562.555,443m e E=538.167,871m; 350°04'31" e 59,70m até o vértice M-0974, de
coordenadas  N=7.562.614,254m  e  E=538.157,581m;  312°58'58"  e  62,46m  até  o
vértice M-0975, de coordenadas N=7.562.656,835m e E=538.111,891m; 267°13'14" e
42,10m  até  o  vértice  M-0976,  de  coordenadas  N=7.562.654,794m  e
E=538.069,841m;  290°41'02"  e  53,59m  até  o  vértice  M-0977,  de  coordenadas
N=7.562.673,722m e E=538.019,705m; 320°10'17" e 43,36m até o vértice M-0978, de
coordenadas  N=7.562.707,024m  e  E=537.991,931m;  317°47'08"  e  73,88m  até  o
vértice M-0979, de coordenadas N=7.562.761,742m e E=537.942,290m; 332°36'11" e
30,48m  até  o  vértice  M-0980,  de  coordenadas  N=7.562.788,805m  e
E=537.928,264m;  32°39'31"  e  83,12m  até  o  vértice  M-0981,  de  coordenadas
N=7.562.858,782m e E=537.973,117m; 42°00'49" e 47,94m até o vértice M-0982, de
coordenadas  N=7.562.894,398m  e  E=538.005,201m;  71°55'53"  e  45,72m  até  o
vértice M-0983, de coordenadas N=7.562.908,579m e E=538.048,669m; 78°03'28" e
79,29m  até  o  vértice  M-0984,  de  coordenadas  N=7.562.924,987m  e
E=538.126,244m;  55°44'15"  e  31,54m  até  o  vértice  M-0885,  de  coordenadas
N=7.562.942,743m  e  E=538.152,310m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXIV - gleba 24: a descrição com área de 42,9889 Ha e perímetro de 4.215,099 m,
tem início no vértice M-0984, de coordenadas N=7.563.872,897m e E=537.057,920m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°24'22" e 537,68 m até o
vértice M-0985, de coordenadas N=7.563.822,241m e E=537.593,203m; 95°24'22" e
537,68m  até  o  vértice  M-0985,  de  coordenadas  N=7.563.822,241m  e
E=537.593,203m;  100°11'30"  e  64,05m  até  o  vértice  M-0986,  de  coordenadas
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N=7.563.810,908m e E=537.656,242m; 150°40'42" e 59,21m até o vértice M-0987, de
coordenadas  N=7.563.759,283m  e E=537.685,239m;  146°16'36"  e  109,00m  até  o
vértice M-0988, de coordenadas N=7.563.668,622m e E=537.745,756m; 184°39'32" e
108,65m  até  o  vértice  M-0989,  de  coordenadas  N=7.563.560,332m  e
E=537.736,931m;  189°03'01"  e  56,10m  até  o  vértice  M-0990,  de  coordenadas
N=7.563.504,928m e E=537.728,106m; 119°42'49" e 50,81m até o vértice M-0991, de
coordenadas  N=7.563.479,745m  e  E=537.772,232m;  155°52'12"  e  52,43m  até  o
vértice M-0992, de coordenadas N=7.563.431,896m e E=537.793,666m; 75°58'50" e
57,18m  até  o  vértice  M-0993,  de  coordenadas  N=7.563.445,747m  e
E=537.849,139m;  55°20'20"  e  179,34m  até  o  vértice  M-0994,  de  coordenadas
N=7.563.547,740m e E=537.996,648m; 75°40'05" e 55,95m até o vértice M-0995, de
coordenadas  N=7.563.561,591m  e  E=538.050,861m;  78°33'53"  e  101,62m  até  o
vértice M-0996, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=538.150,462m; 99°01'41" e
56,17m  até  o  vértice  M-0997,  de  coordenadas  N=7.563.572,924m  e
E=538.205,936m;  154°01'45"  e  51,82m  até  o  vértice  M-0998,  de  coordenadas
N=7.563.526,334m e E=538.228,630m; 211°55'25" e 66,76m até o vértice M-0999, de
coordenadas  N=7.563.469,671m  e  E=538.193,328m;  208°38'27"  e  78,91m  até  o
vértice M-1000, de coordenadas N=7.563.400,416m e E=538.155,505m; 171°37'25" e
43,27m  até  o  vértice  M-1001,  de  coordenadas  N=7.563.357,604m  e
E=538.161,809m;  133°24'56"  e  65,95m  até  o  vértice  M-1002,  de  coordenadas
N=7.563.312,275m e E=538.209,718m; 140°40'30" e 53,72m até o vértice M-1003, de
coordenadas  N=7.563.270,722m  e E=538.243,759m;  176°25'09"  e  100,93m  até  o
vértice M-1004, de coordenadas N=7.563.169,987m e E=538.250,063m; 196°37'36" e
74,90m  até  o  vértice  M-1005,  de  coordenadas  N=7.563.098,214m  e
E=538.228,630m;  205°37'50"  e  17,50m  até  o  vértice  M-1006,  de  coordenadas
N=7.563.082,432m e E=538.221,058m; 342°50'23" e 68,80m até o vértice M-1007, de
coordenadas  N=7.563.148,171m  e  E=538.200,758m;  28°33'50"  e  76,70m  até  o
vértice M-1008, de coordenadas N=7.563.215,534m e E=538.237,430m; 348°13'28" e
75,00m  até  o  vértice  M-1009,  de  coordenadas  N=7.563.288,956m  e
E=538.222,124m;  299°53'43"  e  124,79m  até  o  vértice  M-1010,  de  coordenadas
N=7.563.351,156m e E=538.113,935m; 255°54'20" e 80,75m até o vértice M-1011, de
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coordenadas  N=7.563.331,493m  e E=538.035,620m;  275°37'54"  e  322,87m  até  o
vértice M-1012, de coordenadas N=7.563.363,177m e E=537.714,311m; 271°58'01" e
111,95m  até  o  vértice  M-1013,  de  coordenadas  N=7.563.367,020m  e
E=537.602,424m;  214°44'26"  e  81,20m  até  o  vértice  M-1014,  de  coordenadas
N=7.563.300,291m e E=537.556,149m; 264°42'00" e 169,51m até o vértice M-1015,
de coordenadas N=7.563.284,633m e E=537.387,365m; 326°43'48" e 140,51m até o
vértice M-1016, de coordenadas N=7.563.402,111m e E=537.310,284m; 295°03'22" e
47,84m  até  o  vértice  M-1017,  de  coordenadas  N=7.563.422,371m  e
E=537.266,947m;  314°44'58"  e  54,45m  até  o  vértice  M-1018,  de  coordenadas
N=7.563.460,705m e E=537.228,276m; 295°00'06" e 143,85m até o vértice M-1019,
de coordenadas N=7.563.521,502m e E=537.097,906m; 220°37'25" e 65,55m até o
vértice M-1020, de coordenadas N=7.563.471,753m e E=537.055,231m; 312°23'56" e
209,13m  até  o  vértice  M-1021,  de  coordenadas  N=7.563.612,769m  e
E=536.900,792m;  6°23'48"  e  192,73m  até  o  vértice  M-1022,  de  coordenadas
N=7.563.804,297m e E=536.922,264m; 85°56'37" e 148,14m até o vértice M-1023, de
coordenadas  N=7.563.814,776m  e  E=537.070,032m;  348°13'42"  e  59,37m  até  o
vértice M-0984, de coordenadas N=7.563.872,897m e E=537.057,920m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXV - (suprimido)
XXVI - gleba 26: a descrição com área de 17,4638 Ha e perímetro de 2.203,729 m,

tem início no vértice M-1145, de coordenadas N=7.563.608,181m e E=533.341,902m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 115°29'09" e 61,45 m até o
vértice M-1146, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=533.397,376m; 115°29'09" e
61,45m até o vértice M-1146, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=533.397,376m;
148°48'32"  e  63,29m até  o  vértice  M-1147,  de  coordenadas  N=7.563.527,593m e
E=533.430,156m;  180°54'39"  e  79,34m  até  o  vértice  M-1148,  de  coordenadas
N=7.563.448,265m e E=533.428,895m; 101°32'47" e 56,62m até o vértice M-1149, de
coordenadas  N=7.563.436,932m  e  E=533.484,368m;  91°54'33"  e  95,81m  até  o
vértice M-1150, de coordenadas N=7.563.433,740m e E=533.580,121m; 122°11'33" e
50,73m até o vértice M-1151, de coordenadas N=7.563.406,712m e E=533.623,053m;
148°50'46"  e  77,98m até  o  vértice  M-1152,  de  coordenadas  N=7.563.339,975m e
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E=533.663,397m;  145°58'09"  e  65,33m  até  o  vértice  M-1153,  de  coordenadas
N=7.563.285,831m e E=533.699,960m; 104°48'33" e 44,34m até o vértice M-1154, de
coordenadas  N=7.563.274,498m  e  E=533.742,826m;  72°34'24"  e  46,25m  até  o
vértice M-1155, de coordenadas N=7.563.288,349m e E=533.786,953m; 32°44'16" e
142,21m  até  o  vértice  M-1156,  de  coordenadas  N=7.563.407,971m  e
E=533.863,859m;  82°30'48"  e  48,32m  até  o  vértice  M-1157,  de  coordenadas
N=7.563.414,267m e E=533.911,768m; 109°20'10" e 49,44m até o vértice M-1158, de
coordenadas  N=7.563.397,898m  e  E=533.958,416m;  118°29'35"  e  33,94m  até  o
vértice M-1159, de coordenadas N=7.563.381,708m e E=533.988,243m; 202°49'21" e
46,20m até o vértice M-1160, de coordenadas N=7.563.339,128m e E=533.970,325m;
225°21'11" e 190,25m até o vértice M-1161, de coordenadas N=7.563.205,434m e
E=533.834,973m;  247°32'50"  e  221,92m  até  o  vértice  M-1162,  de  coordenadas
N=7.563.120,680m e E=533.629,880m; 284°32'36" e 238,17m até o vértice M-1163,
de coordenadas N=7.563.180,487m e E=533.399,342m; 278°13'38" e 96,10m até o
vértice M-1164, de coordenadas N=7.563.194,239m e E=533.304,231m; 278°13'37" e
12,37m até o vértice M-1165, de coordenadas N=7.563.196,009m e E=533.291,986m;
137°07'37"  e  0,76m  até  o  vértice  M-1166,  de  coordenadas  N=7.563.195,454m  e
E=533.292,501m;  310°19'16"  e  60,57m  até  o  vértice  M-1167,  de  coordenadas
N=7.563.234,650m e E=533.246,318m; 11°34'28" e 80,52m até o vértice M-1168, de
coordenadas  N=7.563.313,533m  e E=533.262,474m;  351°58'43"  e  171,67m  até  o
vértice M-1169, de coordenadas N=7.563.483,522m e E=533.238,519m; 26°35'38" e
109,84m  até  o  vértice  M-1170,  de  coordenadas  N=7.563.581,738m  e
E=533.287,689m;  63°59'55"  e  60,32m  até  o  vértice  M-1145,  de  coordenadas
N=7.563.608,181m  e  E=533.341,902m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXVII - gleba 27: a descrição com área de 3,9726 Ha e perímetro de 959,445 m,
tem início no vértice M-1171, de coordenadas N=7.563.785,724m e E=532.934,675m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°42'30" e 40,07 m até o
vértice M-1172, de coordenadas N=7.563.776,910m e E=532.973,759m; 102°42'30" e
40,07m até o vértice M-1172, de coordenadas N=7.563.776,910m e E=532.973,759m;
159°15'01"  e  49,82m até  o  vértice  M-1173,  de  coordenadas  N=7.563.730,320m e
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E=532.991,410m;  183°05'52"  e  93,32m  até  o  vértice  M-1174,  de  coordenadas
N=7.563.637,142m e E=532.986,367m; 200°44'59" e 49,82m até o vértice M-1175, de
coordenadas  N=7.563.590,552m  e E=532.968,716m;  219°44'44"  e  138,09m  até  o
vértice M-1176, de coordenadas N=7.563.484,378m e E=532.880,426m; 334°31'32" e
204,31m  até  o  vértice  M-1177,  de  coordenadas  N=7.563.668,824m  e
E=532.792,550m;  236°49'22"  e  80,63m  até  o  vértice  M-1178,  de  coordenadas
N=7.563.624,702m e E=532.725,065m; 254°44'41" e 18,03m até o vértice M-1179, de
coordenadas  N=7.563.619,957m  e  E=532.707,668m;  36°35'52"  e  33,95m  até  o
vértice M-1180, de coordenadas N=7.563.647,215m e E=532.727,909m; 52°00'01" e
198,39m  até  o  vértice  M-1181,  de  coordenadas  N=7.563.769,355m  e
E=532.884,244m;  72°01'03"  e  53,02m  até  o  vértice  M-1171,  de  coordenadas
N=7.563.785,724m  e  E=532.934,675m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXVIII - gleba 28: a descrição com área de 0,9556 Ha e perímetro de 868,702 m,
tem início no vértice M-1182, de coordenadas N=7.562.999,998m e E=530.675,383m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  95°16'05" e 82,30 m até o
vértice M-1183, de coordenadas N=7.562.992,442m e E=530.757,332m; 95°16'05" e
82,30m até o vértice M-1183, de coordenadas N=7.562.992,442m e E=530.757,332m;
102°47'16"  e  11,53m  até  o  vértice  M-1184,  de  coordenadas  N=7.562.989,890m e
E=530.768,574m;  256°04'38"  e  251,22m  até  o  vértice  M-1185,  de  coordenadas
N=7.562.929,443m e E=530.524,733m; 235°47'55" e 170,31m até o vértice M-1186,
de  coordenadas  N=7.562.833,710m  e E=530.383,873m;  0°33'45"  e  27,78m até  o
vértice M-1187, de coordenadas N=7.562.861,488m e E=530.384,146m; 54°33'51" e
123,79m  até  o  vértice  M-1188,  de  coordenadas  N=7.562.933,261m  e
E=530.485,007m;  69°37'44"  e  104,90m  até  o  vértice  M-1189,  de  coordenadas
N=7.562.969,777m e E=530.583,346m; 71°49'19" e 96,87m até o vértice M-1182, de
coordenadas N=7.562.999,998m e E=530.675,383m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXIX - gleba 29: a descrição com área de 21,3272 Ha e perímetro de 3.292,585 m,
tem início no vértice M-1190, de coordenadas N=7.556.870,918m e E=522.010,245m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  93°22'14" e 48,69 m até o
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vértice M-1191, de coordenadas N=7.556.868,055m e E=522.058,848m; 93°22'14" e
48,69m até o vértice M-1191, de coordenadas N=7.556.868,055m e E=522.058,848m;
170°51'21"  e  73,07m até  o  vértice  M-1192,  de  coordenadas  N=7.556.795,910m e
E=522.070,461m;  180°57'30"  e  164,20m  até  o  vértice  M-1193,  de  coordenadas
N=7.556.631,731m e E=522.067,715m; 192°40'39" e 103,72m até o vértice M-1194,
de coordenadas N=7.556.530,540m e E=522.044,952m; 159°57'15" e 101,41m até o
vértice M-1195, de coordenadas N=7.556.435,273m e E=522.079,713m; 159°12'25" e
96,30m até o vértice M-1196, de coordenadas N=7.556.345,246m e E=522.113,899m;
162°54'59" e 178,30m até o vértice M-1197, de coordenadas N=7.556.174,813m e
E=522.166,277m;  171°39'07"  e  245,72m  até  o  vértice  M-1198,  de  coordenadas
N=7.555.931,692m e E=522.201,952m; 177°58'21" e 162,74m até o vértice M-1199,
de coordenadas N=7.555.769,053m e E=522.207,710m; 229°41'24" e 74,48m até o
vértice M-1200, de coordenadas N=7.555.720,870m e E=522.150,914m; 239°59'42" e
120,23m  até  o  vértice  M-1201,  de  coordenadas  N=7.555.660,746m  e
E=522.046,799m;  261°48'45"  e  278,53m  até  o  vértice  M-1202,  de  coordenadas
N=7.555.621,079m e E=521.771,109m; 187°41'40" e 89,39m até o vértice M-1203, de
coordenadas  N=7.555.532,496m  e  E=521.759,141m;  356°59'01"  e  69,79m  até  o
vértice M-1204, de coordenadas N=7.555.602,191m e E=521.755,468m; 34°49'48" e
154,09m  até  o  vértice  M-1205,  de  coordenadas  N=7.555.728,677m  e
E=521.843,477m;  26°07'27"  e  117,00m  até  o  vértice  M-1206,  de  coordenadas
N=7.555.833,726m e E=521.894,995m; 48°32'22" e 74,47m até o vértice M-1207, de
coordenadas  N=7.555.883,034m  e  E=521.950,805m;  12°32'39"  e  98,83m  até  o
vértice M-1208, de coordenadas N=7.555.979,508m e E=521.972,271m; 49°07'16" e
85,17m  até  o  vértice  M-1209,  de  coordenadas  N=7.556.035,248m  e
E=522.036,666m;  3°57'00"  e  62,32m  até  o  vértice  M-1210,  de  coordenadas
N=7.556.097,420m e E=522.040,959m; 303°57'48" e 111,29m até o vértice M-1211,
de coordenadas N=7.556.159,591m e E=521.948,659m; 316°14'10" e 68,27m até o
vértice M-1212, de coordenadas N=7.556.208,899m e E=521.901,434m; 1°03'09" e
233,72m  até  o  vértice  M-1213,  de  coordenadas  N=7.556.442,579m  e
E=521.905,727m;  34°45'46"  e  229,65m  até  o  vértice  M-1214,  de  coordenadas
N=7.556.631,237m e E=522.036,666m; 15°57'53" e 78,04m até o vértice M-1215, de
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coordenadas  N=7.556.706,272m  e  E=522.058,132m;  335°24'20"  e  82,52m  até  o
vértice M-1216, de coordenadas N=7.556.781,307m e E=522.023,787m; 351°24'21" e
90,63m até o vértice M-1190, de coordenadas N=7.556.870,918m e E=522.010,245m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXX - gleba 30: a descrição com área de 9,3744 Ha e perímetro de 2.159,267 m,
tem início no vértice M-1217, de coordenadas N=7.557.711,679m e E=521.762,614m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 177°22'58" e 37,68 m até o
vértice M-1218, de coordenadas N=7.557.674,034m e E=521.764,335m; 177°22'58" e
37,68m  até  o  vértice  M-1218,  de  coordenadas  N=7.557.674,034m  e
E=521.764,335m;  149°49'11"  e  92,17m  até  o  vértice  M-1219,  de  coordenadas
N=7.557.594,359m e E=521.810,670m; 108°35'10" e 279,26m até o vértice M-1220,
de coordenadas N=7.557.505,351m e E=522.075,366m; 142°34'21" e 206,08m até o
vértice M-1221, de coordenadas N=7.557.341,697m e E=522.200,612m; 112°58'35" e
93,12m  até  o  vértice  M-1222,  de  coordenadas  N=7.557.305,347m  e
E=522.286,346m;  153°17'18"  e  88,49m  até  o  vértice  M-1223,  de  coordenadas
N=7.557.226,300m e E=522.326,122m; 240°55'56" e 27,34m até o vértice M-1224, de
coordenadas  N=7.557.213,016m  e  E=522.302,224m;  287°20'22"  e  74,07m  até  o
vértice M-1225, de coordenadas N=7.557.235,091m e E=522.231,520m; 259°46'57" e
132,72m  até  o  vértice  M-1226,  de  coordenadas  N=7.557.211,548m  e
E=522.100,903m;  355°48'35"  e  56,56m  até  o  vértice  M-1227,  de  coordenadas
N=7.557.267,961m e E=522.096,770m; 327°18'22" e 99,35m até o vértice M-1228, de
coordenadas  N=7.557.351,571m  e  E=522.043,106m;  353°39'07"  e  77,65m  até  o
vértice M-1229, de coordenadas N=7.557.428,749m e E=522.034,520m; 341°32'36" e
88,14m  até  o  vértice  M-1230,  de  coordenadas  N=7.557.512,359m  e
E=522.006,615m;  302°26'17"  e  55,96m  até  o  vértice  M-1231,  de  coordenadas
N=7.557.542,373m e E=521.959,391m; 265°02'10" e 49,56m até o vértice M-1232, de
coordenadas  N=7.557.538,085m  e  E=521.910,021m;  228°51'00"  e  114,03m  até  o
vértice M-1233, de coordenadas N=7.557.463,050m e E=521.824,158m; 238°46'06" e
70,29m  até  o  vértice  M-1234,  de  coordenadas  N=7.557.426,605m  e
E=521.764,055m;  257°20'06"  e  88,00m  até  o  vértice  M-1235,  de  coordenadas
N=7.557.407,311m e E=521.678,192m; 290°06'49" e 68,58m até o vértice M-1236, de
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coordenadas  N=7.557.430,893m  e  E=521.613,796m;  326°51'17"  e  58,89m  até  o
vértice M-1237, de coordenadas N=7.557.480,201m e E=521.581,597m; 42°23'37" e
98,70m  até  o  vértice  M-1238,  de  coordenadas  N=7.557.553,092m  e
E=521.648,141m;  23°31'29"  e  107,56m  até  o  vértice  M-1239,  de  coordenadas
N=7.557.651,710m e E=521.691,072m; 43°49'03" e 71,31m até o vértice M-1240, de
coordenadas  N=7.557.703,162m  e  E=521.740,443m;  68°59'10"  e  23,75m  até  o
vértice M-1217, de coordenadas N=7.557.711,679m e E=521.762,614m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXI - gleba 31: a descrição com área de 4,5262 Ha e perímetro de 2.229,636 m,
tem início no vértice M-1241, de coordenadas N=7.558.153,370m e E=521.972,271m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 101°40'30" e 63,56 m até o
vértice M-1242, de coordenadas N=7.558.140,507m e E=522.034,520m; 101°40'30" e
63,56m  até  o  vértice  M-1242,  de  coordenadas  N=7.558.140,507m  e
E=522.034,520m;  127°22'13"  e  91,83m  até  o  vértice  M-1243,  de  coordenadas
N=7.558.084,767m e E=522.107,503m; 134°03'15" e 95,58m até o vértice M-1244, de
coordenadas  N=7.558.018,308m  e  E=522.176,193m;  120°20'53"  e  72,13m  até  o
vértice M-1245, de coordenadas N=7.557.981,862m e E=522.238,443m; 113°46'46" e
79,75m até o vértice M-1246, de coordenadas N=7.557.949,704m e E=522.311,426m;
106°07'29" e 84,91m até o  vértice  M-1247,  de  coordenadas N=7.557.926,122m e
E=522.392,995m;  103°07'05"  e  66,12m  até  o  vértice  M-1248,  de  coordenadas
N=7.557.911,115m e E=522.457,391m; 103°07'06" e 66,12m até o vértice M-1249, de
coordenadas  N=7.557.896,108m  e  E=522.521,787m;  124°57'29"  e  78,57m  até  o
vértice M-1250, de coordenadas N=7.557.851,088m e E=522.586,184m; 133°59'34" e
89,51m  até  o  vértice  M-1251,  de  coordenadas  N=7.557.788,916m  e
E=522.650,581m;  146°16'36"  e  85,06m  até  o  vértice  M-1252,  de  coordenadas
N=7.557.718,169m e E=522.697,805m; 175°25'14" e 31,85m até o vértice M-1253, de
coordenadas  N=7.557.686,421m  e  E=522.700,348m;  291°24'56"  e  83,07m  até  o
vértice M-1254, de coordenadas N=7.557.716,750m e E=522.623,017m; 312°31'05" e
113,43m  até  o  vértice  M-1255,  de  coordenadas  N=7.557.793,406m  e
E=522.539,416m;  299°58'32"  e  608,25m  até  o  vértice  M-1256,  de  coordenadas
N=7.558.097,308m e E=522.012,524m; 277°07'59" e 61,18m até o vértice M-1257, de
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coordenadas  N=7.558.104,906m  e E=521.951,815m;  237°37'39"  e  202,70m  até  o
vértice M-1258, de coordenadas N=7.557.996,378m e E=521.780,621m; 19°49'19" e
46,10m  até  o  vértice  M-1259,  de  coordenadas  N=7.558.039,746m  e
E=521.796,253m;  54°00'26"  e  116,73m  até  o  vértice  M-1260,  de  coordenadas
N=7.558.108,349m e E=521.890,702m; 61°06'15" e 93,17m até o vértice M-1241, de
coordenadas N=7.558.153,370m e E=521.972,271m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXXII - gleba 32: a descrição com área de 0,1647 Ha e perímetro de 183,136 m,
tem início no vértice M-1261, de coordenadas N=7.561.080,497m e E=529.549,907m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 135°35'54" e 61,58 m até o
vértice M-1262, de coordenadas N=7.561.036,502m e E=529.592,993m; 135°35'54" e
61,58m  até  o  vértice  M-1262,  de  coordenadas  N=7.561.036,502m  e
E=529.592,993m;  220°06'54"  e  39,42m  até  o  vértice  M-1263,  de  coordenadas
N=7.561.006,355m e E=529.567,593m; 305°45'16" e 11,40m até o vértice M-1264, de
coordenadas  N=7.561.013,015m  e  E=529.558,344m;  348°53'35"  e  65,44m  até  o
vértice M-1265, de coordenadas N=7.561.077,232m e E=529.545,737m; 51°56'44" e
5,30m até o vértice M-1261, de coordenadas N=7.561.080,497m e E=529.549,907m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXIII - gleba 33: a descrição com área de 1,0253 Ha e perímetro de 525,318 m,
tem início no vértice M-1266, de coordenadas N=7.560.904,749m e E=529.937,378m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°05'14" e 104,16 m até o
vértice M-1267, de coordenadas N=7.560.897,325m e E=530.041,273m; 94°05'14" e
104,16m  até  o  vértice  M-1267,  de  coordenadas  N=7.560.897,325m  e
E=530.041,273m;  103°03'36"  e  97,04m  até  o  vértice  M-1268,  de  coordenadas
N=7.560.875,397m e E=530.135,804m; 103°43'09" e 15,20m até o vértice M-1269, de
coordenadas  N=7.560.871,791m  e  E=530.150,574m;  252°12'09"  e  44,67m  até  o
vértice M-1270, de coordenadas N=7.560.858,136m e E=530.108,038m; 256°17'39" e
111,60m  até  o  vértice  M-1271,  de  coordenadas  N=7.560.831,693m  e
E=529.999,612m;  284°15'19"  e  93,15m  até  o  vértice  M-1272,  de  coordenadas
N=7.560.854,629m e E=529.909,334m; 53°11'25" e 17,17m até o vértice M-1273, de
coordenadas  N=7.560.864,915m  e  E=529.923,078m;  19°44'50"  e  42,32m  até  o
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vértice M-1266, de coordenadas N=7.560.904,749m e E=529.937,378m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXIV - gleba 34: a descrição com área de 41,1520 Ha e perímetro de 4.224,432
m,  tem  início  no  vértice  M-1274,  de  coordenadas  N=7.560.820,460m  e
E=536.564,211m; deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 123°43'48" e
83,61  m  até  o  vértice  M-1275,  de  coordenadas  N=7.560.774,031m  e
E=536.633,750m;  123°43'48"  e  83,61m  até  o  vértice  M-1275,  de  coordenadas
N=7.560.774,031m e E=536.633,750m; 73°15'49" e 65,99m até o vértice M-1276, de
coordenadas  N=7.560.793,033m  e  E=536.696,941m;  123°39'58"  e  68,33m  até  o
vértice M-1277, de coordenadas N=7.560.755,155m e E=536.753,809m; 134°06'13" e
49,45m  até  o  vértice  M-1278,  de  coordenadas  N=7.560.720,743m  e
E=536.789,315m;  182°30'53"  e  125,90m  até  o  vértice  M-1279,  de  coordenadas
N=7.560.594,969m e E=536.783,791m; 211°34'00" e 130,05m até o vértice M-1280,
de coordenadas N=7.560.484,161m e E=536.715,711m; 227°19'36" e 133,75m até o
vértice M-1281, de coordenadas N=7.560.393,500m e E=536.617,371m; 192°23'45" e
52,86m  até  o  vértice  M-1282,  de  coordenadas  N=7.560.341,873m  e
E=536.606,024m;  145°49'08"  e  175,04m  até  o  vértice  M-1283,  de  coordenadas
N=7.560.197,068m e E=536.704,364m; 158°02'43" e 104,54m até o vértice M-1284,
de coordenadas N=7.560.100,111m e E=536.743,448m; 180°00'00" e 78,07m até o
vértice M-1285, de coordenadas N=7.560.022,042m e E=536.743,448m; 262°59'32" e
165,13m  até  o  vértice  M-1286,  de  coordenadas  N=7.560.001,895m  e
E=536.579,548m;  270°13'16"  e  653,08m  até  o  vértice  M-1287,  de  coordenadas
N=7.560.004,414m e E=535.926,472m; 241°48'46" e 58,65m até o vértice M-1288, de
coordenadas  N=7.559.976,712m  e E=535.874,780m;  217°07'40"  e  129,50m  até  o
vértice M-1289, de coordenadas N=7.559.873,459m e E=535.796,612m; 243°49'01" e
114,82m  até  o  vértice  M-1290,  de  coordenadas  N=7.559.822,797m  e
E=535.693,576m;  27°49'23"  e  0,66m  até  o  vértice  M-1291,  de  coordenadas
N=7.559.823,380m e E=535.693,884m; 54°16'53" e 37,42m até o vértice M-1292, de
coordenadas  N=7.559.845,228m  e  E=535.724,267m;  35°07'57"  e  26,62m  até  o
vértice M-1293, de coordenadas N=7.559.866,999m e E=535.739,586m; 34°08'56" e
42,60m  até  o  vértice  M-1294,  de  coordenadas  N=7.559.902,254m  e
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E=535.763,500m;  34°54'07"  e  71,82m  até  o  vértice  M-1295,  de  coordenadas
N=7.559.961,158m e E=535.804,594m; 39°59'41" e 66,48m até o vértice M-1296, de
coordenadas  N=7.560.012,088m  e  E=535.847,322m;  58°51'48"  e  119,57m  até  o
vértice M-1297, de coordenadas N=7.560.073,915m e E=535.949,666m; 68°34'35" e
127,62m  até  o  vértice  M-1298,  de  coordenadas  N=7.560.120,528m  e
E=536.068,464m;  54°05'27"  e  111,81m  até  o  vértice  M-1299,  de  coordenadas
N=7.560.186,107m e E=536.159,027m; 48°51'25" e 166,87m até o vértice M-1300, de
coordenadas  N=7.560.295,899m  e  E=536.284,693m;  35°42'09"  e  134,53m  até  o
vértice M-1301, de coordenadas N=7.560.405,148m e E=536.363,203m; 31°59'36" e
108,84m  até  o  vértice  M-1302,  de  coordenadas  N=7.560.497,459m  e
E=536.420,870m;  311°43'41"  e  67,68m  até  o  vértice  M-1303,  de  coordenadas
N=7.560.542,509m e E=536.370,357m; 267°48'36" e 37,26m até o vértice M-1304, de
coordenadas  N=7.560.541,085m  e  E=536.333,120m;  267°11'41"  e  104,10m  até  o
vértice M-1305, de coordenadas N=7.560.535,990m e E=536.229,145m; 208°34'09" e
52,87m  até  o  vértice  M-1306,  de  coordenadas  N=7.560.489,559m  e
E=536.203,862m;  275°33'11"  e  65,61m  até  o  vértice  M-1307,  de  coordenadas
N=7.560.495,907m e E=536.138,564m; 311°31'06" e 73,16m até o vértice M-1308, de
coordenadas  N=7.560.544,404m  e  E=536.083,784m;  25°10'39"  e  170,96m  até  o
vértice M-1309, de coordenadas N=7.560.699,119m e E=536.156,513m; 54°30'24" e
26,95m  até  o  vértice  M-1310,  de  coordenadas  N=7.560.714,769m  e
E=536.178,459m;  78°40'52"  e  111,07m  até  o  vértice  M-1311,  de  coordenadas
N=7.560.736,568m e E=536.287,366m; 79°47'02" e 64,39m até o vértice M-1312, de
coordenadas  N=7.560.747,989m  e  E=536.350,739m;  94°44'17"  e  70,58m  até  o
vértice M-1313, de coordenadas N=7.560.742,158m e E=536.421,081m; 80°54'40" e
78,12m  até  o  vértice  M-1314,  de  coordenadas  N=7.560.754,499m  e
E=536.498,225m;  30°32'26"  e  58,95m  até  o  vértice  M-1315,  de  coordenadas
N=7.560.805,269m e E=536.528,179m; 67°08'20" e 39,10m até o vértice M-1274, de
coordenadas N=7.560.820,460m e E=536.564,211m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXXV - gleba 35: a descrição com área de 49,9706 Ha e perímetro de 3.091,900 m,
tem início no vértice M-1316, de coordenadas N=7.558.353,596m e E=534.832,375m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 132°24'38" e 62,98 m até o
vértice M-1317, de coordenadas N=7.558.311,117m e E=534.878,878m; 132°24'38" e
62,98m até o vértice M-1317, de coordenadas N=7.558.311,117m e E=534.878,878m;
157°03'52" e 139,27m até o vértice M-1318, de coordenadas N=7.558.182,860m e
E=534.933,150m;  174°44'21"  e  124,44m  até  o  vértice  M-1319,  de  coordenadas
N=7.558.058,949m e E=534.944,560m; 189°28'28" e 124,88m até o vértice M-1320,
de coordenadas N=7.557.935,771m e E=534.924,003m; 223°25'47" e 129,93m até o
vértice M-1321, de coordenadas N=7.557.841,417m e E=534.834,684m; 251°30'28" e
49,02m  até  o  vértice  M-1322,  de  coordenadas  N=7.557.825,868m  e
E=534.788,191m;  253°19'14"  e  53,02m  até  o  vértice  M-1323,  de  coordenadas
N=7.557.810,649m e E=534.737,398m; 188°53'12" e 113,15m até o vértice M-1324,
de coordenadas N=7.557.698,859m e E=534.719,919m; 194°41'40" e 155,01m até o
vértice M-1325, de coordenadas N=7.557.548,916m e E=534.680,597m; 207°15'30" e
261,34m  até  o  vértice  M-1326,  de  coordenadas  N=7.557.316,594m  e
E=534.560,900m;  234°48'42"  e  115,30m  até  o  vértice  M-1327,  de  coordenadas
N=7.557.250,153m e E=534.466,673m; 299°58'29" e 292,04m até o vértice M-1328,
de coordenadas N=7.557.396,062m e E=534.213,693m; 345°30'25" e 393,28m até o
vértice M-1329, de coordenadas N=7.557.776,825m e E=534.115,270m; 357°51'47" e
130,96m  até  o  vértice  M-1330,  de  coordenadas  N=7.557.907,695m  e
E=534.110,387m;  44°12'25"  e  105,57m  até  o  vértice  M-1331,  de  coordenadas
N=7.557.983,368m e E=534.183,993m; 71°05'57" e 75,04m até o vértice M-1332, de
coordenadas  N=7.558.007,676m  e  E=534.254,989m;  83°39'07"  e  67,67m  até  o
vértice M-1333, de coordenadas N=7.558.015,159m e E=534.322,245m; 91°53'16" e
92,99m  até  o  vértice  M-1334,  de  coordenadas  N=7.558.012,095m  e
E=534.415,185m;  84°03'44"  e  65,34m  até  o  vértice  M-1335,  de  coordenadas
N=7.558.018,854m e E=534.480,170m; 50°45'58" e 129,86m até o vértice M-1336, de
coordenadas  N=7.558.100,986m  e  E=534.580,753m;  16°51'43"  e  184,11m  até  o
vértice M-1337, de coordenadas N=7.558.277,179m e E=534.634,156m; 106°29'30" e
18,82m  até  o  vértice  M-1338,  de  coordenadas  N=7.558.271,836m  e
E=534.652,202m;  64°14'28"  e  105,72m  até  o  vértice  M-1339,  de  coordenadas
N=7.558.317,781m e E=534.747,418m; 101°11'06" e 34,63m até o vértice M-1340, de
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coordenadas  N=7.558.311,063m  e  E=534.781,392m;  61°02'53"  e  32,68m  até  o
vértice M-1341, de coordenadas N=7.558.326,881m e E=534.809,984m; 39°58'01" e
34,86m  até  o  vértice  M-1316,  de  coordenadas  N=7.558.353,596m  e
E=534.832,375m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVI - gleba 36: a descrição com área de 44,4379 Ha e perímetro de 2.932,322
m,  tem  início  no  vértice  M-1342,  de  coordenadas  N=7.556.935,797m  e
E=537.315,834m; deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 97°01'52" e
421,75  m  até  o  vértice  M-1343,  de  coordenadas  N=7.556.884,171m  e
E=537.734,409m;  97°01'52"  e  421,75m  até  o  vértice  M-1343,  de  coordenadas
N=7.556.884,171m e E=537.734,409m; 114°56'08" e 80,64m até o vértice M-1344, de
coordenadas  N=7.556.850,173m  e  E=537.807,533m;  149°51'18"  e  72,81m  até  o
vértice M-1345, de coordenadas N=7.556.787,214m e E=537.844,095m; 184°05'26" e
106,04m  até  o  vértice  M-1346,  de  coordenadas  N=7.556.681,444m  e
E=537.836,531m;  196°11'59"  e  253,07m  até  o  vértice  M-1347,  de  coordenadas
N=7.556.438,422m e E=537.765,928m; 201°52'02" e 212,39m até o vértice M-1348,
de coordenadas N=7.556.241,311m e E=537.686,821m; 325°08'38" e 41,19m até o
vértice M-1349, de coordenadas N=7.556.275,108m e E=537.663,282m; 302°15'24" e
80,64m  até  o  vértice  M-1350,  de  coordenadas  N=7.556.318,147m  e
E=537.595,089m;  301°57'50"  e  105,68m  até  o  vértice  M-1351,  de  coordenadas
N=7.556.374,092m e E=537.505,432m; 228°08'54" e 105,54m até o vértice M-1352,
de coordenadas N=7.556.303,677m e E=537.426,820m; 162°43'43" e 46,03m até o
vértice M-1353, de coordenadas N=7.556.259,719m e E=537.440,487m; 200°54'19" e
92,16m  até  o  vértice  M-1354,  de  coordenadas  N=7.556.173,625m  e
E=537.407,602m;  300°47'19"  e  150,24m  até  o  vértice  M-1355,  de  coordenadas
N=7.556.250,529m e E=537.278,536m; 353°28'30" e 88,04m até o vértice M-1356, de
coordenadas  N=7.556.337,998m  e  E=537.268,532m;  292°58'32"  e  89,54m  até  o
vértice M-1357, de coordenadas N=7.556.372,950m e E=537.186,093m; 290°47'35" e
155,00m  até  o  vértice  M-1358,  de  coordenadas  N=7.556.427,972m  e
E=537.041,190m;  311°03'17"  e  129,28m  até  o  vértice  M-1359,  de  coordenadas
N=7.556.512,879m e E=536.943,704m; 324°32'43" e 12,50m até o vértice M-1360, de
coordenadas  N=7.556.523,058m  e  E=536.936,456m;  14°58'36"  e  92,26m  até  o
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vértice M-1361, de coordenadas N=7.556.612,189m e E=536.960,299m; 33°20'36" e
52,75m  até  o  vértice  M-1362,  de  coordenadas  N=7.556.656,260m  e
E=536.989,296m;  85°06'25"  e  132,86m  até  o  vértice  M-1363,  de  coordenadas
N=7.556.667,593m e E=537.121,677m; 4°05'27" e 212,08m até o vértice M-1364, de
coordenadas  N=7.556.879,134m  e  E=537.136,806m;  41°40'10"  e  60,68m  até  o
vértice M-1365, de coordenadas N=7.556.924,465m e E=537.177,151m; 85°19'43" e
139,15m  até  o  vértice  M-1342,  de  coordenadas  N=7.556.935,797m  e
E=537.315,834m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVII - gleba 37: a descrição com área de 0,0027 Ha e perímetro de 33,846 m,
tem início no vértice M-1366, de coordenadas N=7.543.591,150m e E=526.660,611m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 154°12'09" e 12,72 m até o
vértice M-1367, de coordenadas N=7.543.579,697m e E=526.666,147m; 154°12'09" e
12,72m  até  o  vértice  M-1367,  de  coordenadas  N=7.543.579,697m  e
E=526.666,147m;  201°49'34"  e  4,77m  até  o  vértice  M-1368,  de  coordenadas
N=7.543.575,269m e E=526.664,373m; 342°28'02" e 7,26m até o vértice M-1369, de
coordenadas  N=7.543.582,190m  e  E=526.662,187m;  350°01'26"  e  9,10m  até  o
vértice M-1366, de coordenadas N=7.543.591,150m e E=526.660,611m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVIII - gleba 38: a descrição com área de 0,4486 Ha e perímetro de 701,320 m,
tem início no vértice M-1370, de coordenadas N=7.543.133,364m e E=526.329,155m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°37'26" e 173,93 m até o
vértice M-1371, de coordenadas N=7.543.116,319m e E=526.502,247m; 95°37'26" e
173,93m  até  o  vértice  M-1371,  de  coordenadas  N=7.543.116,319m  e
E=526.502,247m;  95°11'16"  e  125,33m  até  o  vértice  M-1372,  de  coordenadas
N=7.543.104,987m e E=526.627,063m; 134°28'57" e 55,45m até o vértice M-1373, de
coordenadas  N=7.543.066,132m  e  E=526.666,626m;  292°24'58"  e  10,75m  até  o
vértice M-1374, de coordenadas N=7.543.070,230m e E=526.656,691m; 284°51'50" e
70,21m  até  o  vértice  M-1375,  de  coordenadas  N=7.543.088,241m  e
E=526.588,831m;  283°00'27"  e  61,56m  até  o  vértice  M-1376,  de  coordenadas
N=7.543.102,096m e E=526.528,854m; 275°57'52" e 91,00m até o vértice M-1377, de
coordenadas  N=7.543.111,552m  e  E=526.438,342m;  274°40'40"  e  54,38m  até  o
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vértice M-1378, de coordenadas N=7.543.115,987m e E=526.384,144m; 281°36'10" e
44,88m  até  o  vértice  M-1379,  de  coordenadas  N=7.543.125,013m  e
E=526.340,180m;  307°08'20"  e  13,83m  até  o  vértice  M-1370,  de  coordenadas
N=7.543.133,364m  e  E=526.329,155m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXXIX - gleba 39: a descrição com área de 0,6180 Ha e perímetro de 432,804 m,
tem início no vértice M-1380, de coordenadas N=7.543.087,358m e E=527.201,972m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  96°39'29" e 62,45 m até o
vértice M-1381, de coordenadas N=7.543.080,117m e E=527.264,003m; 96°39'29" e
62,45m até o vértice M-1381, de coordenadas N=7.543.080,117m e E=527.264,003m;
231°01'06" e 26,22m até o  vértice  M-1382,  de  coordenadas N=7.543.063,626m e
E=527.243,625m;  250°46'22"  e  53,97m  até  o  vértice  M-1383,  de  coordenadas
N=7.543.045,852m e E=527.192,662m; 256°48'03" e 60,98m até o vértice M-1384, de
coordenadas  N=7.543.031,929m  e  E=527.133,296m;  260°21'10"  e  68,66m  até  o
vértice M-1385, de coordenadas N=7.543.020,423m e E=527.065,610m; 45°02'09" e
80,47m  até  o  vértice  M-1386,  de  coordenadas  N=7.543.077,285m  e
E=527.122,543m;  82°46'21"  e  80,06m  até  o  vértice  M-1380,  de  coordenadas
N=7.543.087,358m  e  E=527.201,972m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XL - gleba 40: a descrição com área de 0,6705 Ha e perímetro de 556,952 m, tem
início  no  vértice  M-1387,  de  coordenadas  N=7.543.228,387m  e  E=527.544,900m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 105°27'38" e 85,03 m até o
vértice M-1388, de coordenadas N=7.543.205,721m e E=527.626,850m; 105°27'38" e
85,03m  até  o  vértice  M-1388,  de  coordenadas  N=7.543.205,721m  e
E=527.626,850m;  134°09'04"  e  128,55m  até  o  vértice  M-1389,  de  coordenadas
N=7.543.116,179m e E=527.719,085m; 228°39'40" e 31,41m até o vértice M-1390, de
coordenadas  N=7.543.095,431m  e  E=527.695,500m;  314°21'00"  e  56,95m  até  o
vértice M-1391, de coordenadas N=7.543.135,244m e E=527.654,774m; 315°06'50" e
45,18m  até  o  vértice  M-1392,  de  coordenadas  N=7.543.167,252m  e
E=527.622,893m;  302°32'35"  e  71,83m  até  o  vértice  M-1393,  de  coordenadas
N=7.543.205,891m e E=527.562,341m; 265°56'29" e 72,09m até o vértice M-1394, de
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coordenadas  N=7.543.200,789m  e  E=527.490,431m;  23°36'49"  e  16,38m  até  o
vértice M-1395, de coordenadas N=7.543.215,795m e E=527.496,992m; 75°16'26" e
49,54m  até  o  vértice  M-1387,  de  coordenadas  N=7.543.228,387m  e
E=527.544,900m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLI - gleba 41: a descrição com área de 0,8817 Ha e perímetro de 941,189 m, tem
início  no  vértice  M-1396,  de  coordenadas  N=7.544.041,815m  e  E=526.792,223m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  97°48'19" e 64,90 m até o
vértice M-1397, de coordenadas N=7.544.033,001m e E=526.856,522m; 97°48'19" e
64,90m  até  o  vértice  M-1397,  de  coordenadas  N=7.544.033,001m  e
E=526.856,522m;  186°07'22"  e  46,72m  até  o  vértice  M-1398,  de  coordenadas
N=7.543.986,549m e E=526.851,539m; 289°53'18" e 12,06m até o vértice M-1399, de
coordenadas  N=7.543.990,652m  e  E=526.840,198m;  297°56'30"  e  43,03m  até  o
vértice M-1400, de coordenadas N=7.544.010,814m e E=526.802,185m; 279°50'20" e
52,26m  até  o  vértice  M-1401,  de  coordenadas  N=7.544.019,745m  e
E=526.750,689m;  264°27'02"  e  91,45m  até  o  vértice  M-1402,  de  coordenadas
N=7.544.010,901m e E=526.659,665m; 251°38'27" e 93,63m até o vértice M-1403, de
coordenadas  N=7.543.981,409m  e  E=526.570,799m;  263°00'29"  e  79,35m  até  o
vértice M-1404, de coordenadas N=7.543.971,751m e E=526.492,044m; 277°00'07" e
76,59m  até  o  vértice  M-1405,  de  coordenadas  N=7.543.981,087m  e
E=526.416,028m;  81°20'15"  e  135,68m  até  o  vértice  M-1406,  de  coordenadas
N=7.544.001,521m e E=526.550,156m; 78°42'14" e 122,14m até o vértice M-1407, de
coordenadas  N=7.544.025,446m  e  E=526.669,930m;  82°22'35"  e  123,38m  até  o
vértice M-1396, de coordenadas N=7.544.041,815m e E=526.792,223m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLII - gleba 42: a descrição com área de 1,1225 Ha e perímetro de 463,689 m, tem
início  no  vértice  M-1408,  de  coordenadas  N=7.544.534,253m  e  E=526.335,455m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°18'38" e 152,09 m até o
vértice M-1409, de coordenadas N=7.544.522,821m e E=526.487,118m; 94°18'38" e
152,09m  até  o  vértice  M-1409,  de  coordenadas  N=7.544.522,821m  e
E=526.487,118m;  165°03'02"  e  39,10m  até  o  vértice  M-1410,  de  coordenadas
N=7.544.485,046m e E=526.497,204m; 194°38'18" e 59,87m até o vértice M-1411, de
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coordenadas  N=7.544.427,124m  e  E=526.482,075m;  247°28'57"  e  47,88m  até  o
vértice M-1412, de coordenadas N=7.544.408,788m e E=526.437,845m; 333°13'01" e
47,17m  até  o  vértice  M-1413,  de  coordenadas  N=7.544.450,894m  e
E=526.416,591m;  309°51'03"  e  78,34m  até  o  vértice  M-1414,  de  coordenadas
N=7.544.501,093m e E=526.356,449m; 327°39'42" e 39,25m até o vértice M-1408, de
coordenadas N=7.544.534,253m e E=526.335,455m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIII - gleba 43: a descrição com área de 1,1225 Ha e perímetro de 463,689 m, tem
início  no  vértice  M-1408,  de  coordenadas  N=7.544.534,253m  e  E=526.335,455m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°18'38" e 152,09 m até o
vértice M-1409, de coordenadas N=7.544.522,821m e E=526.487,118m; 94°18'38" e
152,09m  até  o  vértice  M-1409,  de  coordenadas  N=7.544.522,821m  e
E=526.487,118m;  165°03'02"  e  39,10m  até  o  vértice  M-1410,  de  coordenadas
N=7.544.485,046m e E=526.497,204m; 194°38'18" e 59,87m até o vértice M-1411, de
coordenadas  N=7.544.427,124m  e  E=526.482,075m;  247°28'57"  e  47,88m  até  o
vértice M-1412, de coordenadas N=7.544.408,788m e E=526.437,845m; 333°13'01" e
47,17m  até  o  vértice  M-1413,  de  coordenadas  N=7.544.450,894m  e
E=526.416,591m;  309°51'03"  e  78,34m  até  o  vértice  M-1414,  de  coordenadas
N=7.544.501,093m e E=526.356,449m; 327°39'42" e 39,25m até o vértice M-1408, de
coordenadas N=7.544.534,253m e E=526.335,455m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIV - gleba 44: a descrição com área de 3,9134 Ha e perímetro de 3.728,046 m,
tem início no vértice M-1415, de coordenadas N=7.555.844,842m e E=532.896,737m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 140°12'32" e 153,84 m até o
vértice M-1416, de coordenadas N=7.555.726,635m e E=532.995,192m; 140°12'32" e
153,84m  até  o  vértice  M-1416,  de  coordenadas  N=7.555.726,635m  e
E=532.995,192m;  117°15'34"  e  251,70m  até  o  vértice  M-1417,  de  coordenadas
N=7.555.611,352m e E=533.218,936m; 170°54'55" e 351,69m até o vértice M-1418,
de coordenadas N=7.555.264,072m e E=533.274,466m; 110°09'54" e 271,79m até o
vértice M-1419, de coordenadas N=7.555.170,377m e E=533.529,599m; 185°18'20" e
126,40m  até  o  vértice  M-1420,  de  coordenadas  N=7.555.044,514m  e



1695
____________________________________________________________________________

E=533.517,911m;  181°15'18"  e  288,20m  até  o  vértice  M-1421,  de  coordenadas
N=7.554.756,384m e E=533.511,599m; 184°44'43" e 353,36m até o vértice M-1422,
de coordenadas N=7.554.404,230m e E=533.482,367m; 196°42'22" e 61,21m até o
vértice M-1423, de coordenadas N=7.554.345,600m e E=533.464,770m; 326°51'43" e
11,82m até o vértice M-1424, de coordenadas N=7.554.355,497m e E=533.458,309m;
4°30'19"  e  800,30m  até  o  vértice  M-1425,  de  coordenadas  N=7.555.153,322m  e
E=533.521,174m;  276°01'05"  e  119,62m  até  o  vértice  M-1426,  de  coordenadas
N=7.555.165,864m e E=533.402,209m; 295°33'09" e 133,70m até o vértice M-1427,
de coordenadas N=7.555.223,532m e E=533.281,590m; 344°43'11" e 148,26m até o
vértice M-1428, de coordenadas N=7.555.366,548m e E=533.242,518m; 347°47'52" e
54,61m  até  o  vértice  M-1429,  de  coordenadas  N=7.555.419,925m  e
E=533.230,975m;  352°53'44"  e  65,61m  até  o  vértice  M-1430,  de  coordenadas
N=7.555.485,027m e E=533.222,861m; 357°43'03" e 61,49m até o vértice M-1431, de
coordenadas  N=7.555.546,465m  e  E=533.220,413m;  325°51'11"  e  65,76m  até  o
vértice M-1432, de coordenadas N=7.555.600,891m e E=533.183,498m; 294°42'29" e
59,32m  até  o  vértice  M-1433,  de  coordenadas  N=7.555.625,689m  e
E=533.129,604m;  309°10'03"  e  56,58m  até  o  vértice  M-1434,  de  coordenadas
N=7.555.661,423m e E=533.085,739m; 289°06'32" e 60,21m até o vértice M-1435, de
coordenadas  N=7.555.681,135m  e  E=533.028,843m;  291°38'56"  e  78,73m  até  o
vértice M-1436, de coordenadas N=7.555.710,178m e E=532.955,670m; 314°02'39" e
51,70m  até  o  vértice  M-1437,  de  coordenadas  N=7.555.746,120m  e
E=532.918,509m;  338°56'50"  e  48,55m  até  o  vértice  M-1438,  de  coordenadas
N=7.555.791,428m e E=532.901,068m; 355°11'19" e 42,00m até o vértice M-1439, de
coordenadas  N=7.555.833,276m  e  E=532.897,546m;  355°59'58"  e  11,59m  até  o
vértice M-1415, de coordenadas N=7.555.844,842m e E=532.896,737m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLV - gleba 45: a descrição com área de 1,0271 Ha e perímetro de 1.390,045 m,
tem início no vértice M-1440, de coordenadas N=7.556.372,882m e E=533.340,613m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 230°25'16" e 68,27 m até o
vértice M-1441, de coordenadas N=7.556.329,388m e E=533.287,997m; 230°25'16" e
68,27m  até  o  vértice  M-1441,  de  coordenadas  N=7.556.329,388m  e
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E=533.287,997m;  227°39'03"  e  389,41m  até  o  vértice  M-1442,  de  coordenadas
N=7.556.067,066m e E=533.000,206m; 207°13'32" e 229,01m até o vértice M-1443,
de coordenadas N=7.555.863,430m e E=532.895,437m; 355°59'58" e 14,27m até o
vértice M-1444, de coordenadas N=7.555.877,669m e E=532.894,441m; 13°06'13" e
66,11m até o vértice M-1445, de coordenadas N=7.555.942,058m e E=532.909,430m;
20°30'34"  e  61,88m  até  o  vértice  M-1446,  de  coordenadas  N=7.556.000,014m  e
E=532.931,109m;  23°07'36"  e  29,82m  até  o  vértice  M-1447,  de  coordenadas
N=7.556.027,440m e E=532.942,823m; 41°34'30" e 45,34m até o vértice M-1448, de
coordenadas  N=7.556.061,359m  e  E=532.972,910m;  51°37'50"  e  40,19m  até  o
vértice M-1449, de coordenadas N=7.556.086,308m e E=533.004,424m; 50°34'34" e
58,59m  até  o  vértice  M-1450,  de  coordenadas  N=7.556.123,515m  e
E=533.049,682m;  49°36'10"  e  121,31m  até  o  vértice  M-1451,  de  coordenadas
N=7.556.202,131m e E=533.142,064m; 34°39'37" e 64,77m até o vértice M-1452, de
coordenadas  N=7.556.255,406m  e  E=533.178,898m;  47°03'55"  e  53,50m  até  o
vértice M-1453, de coordenadas N=7.556.291,850m e E=533.218,069m; 50°48'10" e
70,40m  até  o  vértice  M-1454,  de  coordenadas  N=7.556.336,343m  e
E=533.272,627m;  61°44'36"  e  77,18m  até  o  vértice  M-1440,  de  coordenadas
N=7.556.372,882m  e  E=533.340,613m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XLVI - gleba 46: a descrição com área de 0,0000 Ha e perímetro de 0,021 m, tem
início  no  vértice  M-1455,  de  coordenadas  N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  171°56'27" e 0,01 m até o
vértice M-1456, de coordenadas N=7.547.661,952m e E=527.169,192m; 171°56'27" e
0,01m até o vértice M-1456, de coordenadas N=7.547.661,952m e E=527.169,192m;
223°38'20"  e  0,00m  até  o  vértice  M-1457,  de  coordenadas  N=7.547.661,949m  e
E=527.169,189m;  12°21'47"  e  0,01m  até  o  vértice  M-1455,  de  coordenadas
N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XLVII - gleba 47: a descrição com área de 18,1231 Ha e perímetro de 2.106,088 m,
tem início no vértice M-1458, de coordenadas N=7.548.388,913m e E=528.384,801m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 139°24'25" e 107,25 m até o
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vértice M-1459, de coordenadas N=7.548.307,476m e E=528.454,584m; 139°24'25" e
107,25m  até  o  vértice  M-1459,  de  coordenadas  N=7.548.307,476m  e
E=528.454,584m;  158°00'52"  e  76,56m  até  o  vértice  M-1460,  de  coordenadas
N=7.548.236,481m e E=528.483,247m; 192°37'04" e 106,73m até o vértice M-1461,
de coordenadas N=7.548.132,333m e E=528.459,933m; 164°42'21" e 141,84m até o
vértice M-1462, de coordenadas N=7.547.995,514m e E=528.497,347m; 269°43'31" e
216,90m  até  o  vértice  M-1463,  de  coordenadas  N=7.547.994,473m  e
E=528.280,448m;  270°46'24"  e  288,93m  até  o  vértice  M-1464,  de  coordenadas
N=7.547.998,372m e E=527.991,542m; 270°34'49" e 168,06m até o vértice M-1465,
de  coordenadas  N=7.548.000,074m  e E=527.823,491m;  70°35'25"  e  3,67m até  o
vértice M-1466, de coordenadas N=7.548.001,294m e E=527.826,953m; 44°31'42" e
56,71m  até  o  vértice  M-1467,  de  coordenadas  N=7.548.041,725m  e
E=527.866,724m;  338°14'21"  e  101,49m  até  o  vértice  M-1468,  de  coordenadas
N=7.548.135,985m e E=527.829,098m; 62°30'38" e 66,46m até o vértice M-1469, de
coordenadas  N=7.548.166,662m  e  E=527.888,055m;  52°25'05"  e  210,49m  até  o
vértice M-1470, de coordenadas N=7.548.295,037m e E=528.054,860m; 34°20'30" e
96,69m  até  o  vértice  M-1471,  de  coordenadas  N=7.548.374,871m  e
E=528.109,404m;  77°22'10"  e  61,41m  até  o  vértice  M-1472,  de  coordenadas
N=7.548.388,299m e E=528.169,328m; 153°13'57" e 133,86m até o vértice M-1473,
de coordenadas N=7.548.268,783m e E=528.229,615m; 136°45'03" e 57,96m até o
vértice M-1474, de coordenadas N=7.548.226,569m e E=528.269,325m; 44°11'30" e
68,60m  até  o  vértice  M-1475,  de  coordenadas  N=7.548.275,756m  e
E=528.317,144m;  46°59'14"  e  85,89m  até  o  vértice  M-1476,  de  coordenadas
N=7.548.334,344m e E=528.379,944m; 358°13'41" e 45,78m até o vértice M-1477, de
coordenadas  N=7.548.380,100m  e  E=528.378,528m;  35°26'40"  e  10,82m  até  o
vértice M-1458, de coordenadas N=7.548.388,913m e E=528.384,801m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLVIII - gleba 48: a descrição com área de 8,8112 Ha e perímetro de 2.017,841 m,
tem início no vértice M-1478, de coordenadas N=7.544.524,924m e E=514.648,235m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 107°25'34" e 28,52 m até o
vértice M-1479, de coordenadas N=7.544.516,384m e E=514.675,442m; 107°25'34" e
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28,52m  até  o  vértice  M-1479,  de  coordenadas  N=7.544.516,384m  e
E=514.675,442m;  232°43'13"  e  70,03m  até  o  vértice  M-1480,  de  coordenadas
N=7.544.473,965m e E=514.619,718m; 224°30'13" e 327,48m até o vértice M-1481,
de coordenadas N=7.544.240,403m e E=514.390,168m; 282°14'13" e 336,16m até o
vértice M-1482, de coordenadas N=7.544.311,654m e E=514.061,643m; 285°08'59" e
181,88m  até  o  vértice  M-1483,  de  coordenadas  N=7.544.359,187m  e
E=513.886,084m;  253°09'21"  e  118,18m  até  o  vértice  M-1484,  de  coordenadas
N=7.544.324,941m e E=513.772,972m; 40°01'21" e 9,19m até o vértice M-1485, de
coordenadas  N=7.544.331,978m  e  E=513.778,882m;  57°03'49"  e  94,63m  até  o
vértice M-1486, de coordenadas N=7.544.383,430m e E=513.858,303m; 79°53'17" e
61,05m  até  o  vértice  M-1487,  de  coordenadas  N=7.544.394,149m  e
E=513.918,407m;  110°25'32"  e  135,14m  até  o  vértice  M-1488,  de  coordenadas
N=7.544.346,985m e E=514.045,054m; 98°18'57" e 88,94m até o vértice M-1489, de
coordenadas  N=7.544.334,121m  e  E=514.133,063m;  55°51'39"  e  282,69m  até  o
vértice M-1490, de coordenadas N=7.544.492,767m e E=514.367,036m; 81°10'09" e
97,75m  até  o  vértice  M-1491,  de  coordenadas  N=7.544.507,774m  e
E=514.463,631m;  79°28'27"  e  93,88m  até  o  vértice  M-1492,  de  coordenadas
N=7.544.524,924m e E=514.555,933m; 90°00'00" e 92,30m até o vértice M-1478, de
coordenadas N=7.544.524,924m e E=514.648,235m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIX - gleba 49: a descrição com área de 6,1652 Ha e perímetro de 1.187,120 m,
tem início no vértice M-1493, de coordenadas N=7.544.164,757m e E=513.122,036m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°21'57" e 90,10 m até o
vértice M-1494, de coordenadas N=7.544.145,463m e E=513.210,045m; 102°21'57" e
90,10m  até  o  vértice  M-1494,  de  coordenadas  N=7.544.145,463m  e
E=513.210,045m;  99°11'58"  e  80,46m  até  o  vértice  M-1495,  de  coordenadas
N=7.544.132,600m e E=513.289,468m; 105°19'54" e 113,51m até o vértice M-1496,
de coordenadas N=7.544.102,586m e E=513.398,942m; 109°20'11" e 84,17m até o
vértice M-1497, de coordenadas N=7.544.074,716m e E=513.478,364m; 119°19'37" e
78,79m  até  o  vértice  M-1498,  de  coordenadas  N=7.544.036,127m  e
E=513.547,053m;  102°11'08"  e  3,46m  até  o  vértice  M-1499,  de  coordenadas
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N=7.544.035,395m e E=513.550,440m; 229°34'03" e 92,77m até o vértice M-1500, de
coordenadas  N=7.543.975,229m  e E=513.479,826m;  274°22'54"  e  409,92m  até  o
vértice M-1501, de coordenadas N=7.544.006,547m e E=513.071,101m; 316°18'22" e
6,71m até o vértice M-1502, de coordenadas N=7.544.011,398m e E=513.066,465m;
50°56'30"  e  5,22m  até  o  vértice  M-1503,  de  coordenadas  N=7.544.014,688m  e
E=513.070,519m;  355°45'30"  e  58,04m  até  o  vértice  M-1504,  de  coordenadas
N=7.544.072,572m e E=513.066,226m; 339°03'03" e 78,05m até o vértice M-1505, de
coordenadas  N=7.544.145,463m  e  E=513.038,320m;  77°01'16"  e  85,91m  até  o
vértice M-1493, de coordenadas N=7.544.164,757m e E=513.122,036m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

L - gleba 50: a descrição com área de 3,0687 Ha e perímetro de 774,816 m, tem
início  no  vértice  M-1506,  de  coordenadas  N=7.541.467,173m  e  E=513.812,777m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°51'47" e 16,61 m até o
vértice M-1507, de coordenadas N=7.541.450,645m e E=513.811,080m; 185°51'47" e
16,61m até o vértice M-1507, de coordenadas N=7.541.450,645m e E=513.811,080m;
191°36'24" e 85,36m até o  vértice  M-1508,  de  coordenadas N=7.541.367,035m e
E=513.793,907m;  220°16'19"  e  36,53m  até  o  vértice  M-1509,  de  coordenadas
N=7.541.339,165m e E=513.770,295m; 225°02'09" e 39,44m até o vértice M-1510, de
coordenadas  N=7.541.311,295m  e  E=513.742,390m;  249°47'55"  e  43,46m  até  o
vértice M-1511, de coordenadas N=7.541.296,288m e E=513.701,605m; 249°47'54" e
43,46m  até  o  vértice  M-1512,  de  coordenadas  N=7.541.281,281m  e
E=513.660,821m;  270°00'00"  e  79,42m  até  o  vértice  M-1513,  de  coordenadas
N=7.541.281,281m e E=513.581,398m; 293°10'21" e 65,38m até o vértice M-1514, de
coordenadas  N=7.541.307,007m  e  E=513.521,295m;  326°56'33"  e  13,62m  até  o
vértice M-1515, de coordenadas N=7.541.318,421m e E=513.513,867m; 87°52'53" e
27,73m  até  o  vértice  M-1516,  de  coordenadas  N=7.541.319,446m  e
E=513.541,577m;  35°06'00"  e  100,87m  até  o  vértice  M-1517,  de  coordenadas
N=7.541.401,973m e E=513.599,578m; 72°59'44" e 222,95m até o vértice M-1506, de
coordenadas N=7.541.467,173m e E=513.812,777m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LI - gleba 51: a descrição com área de 4,7630 Ha e perímetro de 1.030,154 m, tem



1700
____________________________________________________________________________

início  no  vértice  M-1518,  de  coordenadas  N=7.542.985,104m  e  E=514.173,354m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 172°11'33" e 139,05 m até o
vértice M-1519, de coordenadas N=7.542.847,339m e E=514.192,243m; 172°11'33" e
139,05m  até  o  vértice  M-1519,  de  coordenadas  N=7.542.847,339m  e
E=514.192,243m;  94°37'03"  e  95,07m  até  o  vértice  M-1520,  de  coordenadas
N=7.542.839,685m e E=514.287,008m; 244°40'55" e 39,70m até o vértice M-1521, de
coordenadas  N=7.542.822,709m  e E=514.251,123m;  251°57'39"  e  103,85m  até  o
vértice M-1522, de coordenadas N=7.542.790,551m e E=514.152,381m; 272°35'58" e
94,55m  até  o  vértice  M-1523,  de  coordenadas  N=7.542.794,839m  e
E=514.057,933m;  270°00'00"  e  115,91m  até  o  vértice  M-1524,  de  coordenadas
N=7.542.794,839m e E=513.942,019m; 314°57'48" e 64,33m até o vértice M-1525, de
coordenadas  N=7.542.840,299m  e  E=513.896,501m;  84°55'42"  e  34,72m  até  o
vértice M-1526, de coordenadas N=7.542.843,368m e E=513.931,082m; 16°18'21" e
139,82m  até  o  vértice  M-1527,  de  coordenadas  N=7.542.977,563m  e
E=513.970,338m;  87°52'22"  e  203,16m  até  o  vértice  M-1518,  de  coordenadas
N=7.542.985,104m  e  E=514.173,354m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LII - gleba 52: a descrição com área de 2,0201 Ha e perímetro de 652,822 m, tem
início  no  vértice  M-1528,  de  coordenadas  N=7.543.246,665m  e  E=513.387,056m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 153°35'18" e 30,21 m até o
vértice M-1529, de coordenadas N=7.543.219,610m e E=513.400,493m; 153°35'18" e
30,21m  até  o  vértice  M-1529,  de  coordenadas  N=7.543.219,610m  e
E=513.400,493m;  79°40'45"  e  67,53m  até  o  vértice  M-1530,  de  coordenadas
N=7.543.231,709m e E=513.466,931m; 101°40'31" e 86,49m até o vértice M-1531, de
coordenadas  N=7.543.214,207m  e  E=513.551,629m;  222°21'15"  e  93,56m  até  o
vértice M-1532, de coordenadas N=7.543.145,063m e E=513.488,593m; 237°43'49" e
70,85m  até  o  vértice  M-1533,  de  coordenadas  N=7.543.107,238m  e
E=513.428,690m;  250°12'30"  e  45,37m  até  o  vértice  M-1534,  de  coordenadas
N=7.543.091,876m e E=513.385,999m; 172°42'48" e 31,39m até o vértice M-1535, de
coordenadas  N=7.543.060,735m  e  E=513.389,981m;  311°09'00"  e  19,46m  até  o
vértice M-1536, de coordenadas N=7.543.073,539m e E=513.375,330m; 314°57'47" e
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63,71m até o vértice M-1537, de coordenadas N=7.543.118,559m e E=513.330,252m;
8°26'14"  e  58,52m  até  o  vértice  M-1538,  de  coordenadas  N=7.543.176,443m  e
E=513.338,838m;  36°54'17"  e  75,07m  até  o  vértice  M-1539,  de  coordenadas
N=7.543.236,471m e E=513.383,916m; 17°07'21" e 10,67m até o vértice M-1528, de
coordenadas N=7.543.246,665m e E=513.387,056m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIII - gleba 53: a descrição com área de 3,1674 Ha e perímetro de 1.003,10 m, tem
início  no  vértice  M-1540,  de  coordenadas  N=7.547.005,997m  e  E=526.563,719m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 116°42'39" e 162,65 m até o
vértice M-1541, de coordenadas N=7.546.932,887m e E=526.709,013m; 116°42'39" e
162,65m  até  o  vértice  M-1541,  de  coordenadas  N=7.546.932,887m  e
E=526.709,013m;  117°28'57"  e  136,43m  até  o  vértice  M-1542,  de  coordenadas
N=7.546.869,929m e E=526.830,046m; 143°31'16" e 101,79m até o vértice M-1543,
de coordenadas N=7.546.788,082m e E=526.890,563m; 188°45'25" e 99,37m até o
vértice M-1544, de coordenadas N=7.546.689,866m e E=526.875,434m; 234°03'44" e
40,34m  até  o  vértice  M-1545,  de  coordenadas  N=7.546.666,191m  e
E=526.842,774m;  331°53'52"  e  80,76m  até  o  vértice  M-1546,  de  coordenadas
N=7.546.737,434m e E=526.804,730m; 331°44'47" e 79,54m até o vértice M-1547, de
coordenadas  N=7.546.807,498m  e  E=526.767,078m;  309°57'46"  e  85,94m  até  o
vértice M-1548, de coordenadas N=7.546.862,694m e E=526.701,211m; 297°58'08" e
121,98m  até  o  vértice  M-1549,  de  coordenadas  N=7.546.919,903m  e
E=526.593,475m;  335°42'39"  e  82,90m  até  o  vértice  M-1550,  de  coordenadas
N=7.546.995,468m e E=526.559,373m; 22°25'48" e 11,39m até o vértice M-1540, de
coordenadas N=7.547.005,997m e E=526.563,719m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIV - gleba 54: a descrição com área de 3,0088 Ha e perímetro de 1.395,85 m, tem
início  no  vértice  M-1551,  de  coordenadas  N=7.545.547,792m  e  E=526.538,810m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 96°34'25" e 164,98 m até o
vértice M-1552, de coordenadas N=7.545.528,905m e E=526.702,709m; 96°34'25" e
164,98m  até  o  vértice  M-1552,  de  coordenadas  N=7.545.528,905m  e
E=526.702,709m;  96°35'19"  e  186,56m  até  o  vértice  M-1553,  de  coordenadas
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N=7.545.507,499m e E=526.888,042m; 123°13'19" e 91,93m até o vértice M-1554, de
coordenadas  N=7.545.457,131m  e  E=526.964,948m;  183°14'37"  e  66,84m  até  o
vértice M-1555, de coordenadas N=7.545.390,395m e E=526.961,166m; 238°40'30" e
54,56m  até  o  vértice  M-1556,  de  coordenadas  N=7.545.362,032m  e
E=526.914,563m;  356°11'38"  e  26,33m  até  o  vértice  M-1557,  de  coordenadas
N=7.545.388,303m e E=526.912,815m; 329°51'27" e 56,12m até o vértice M-1558, de
coordenadas  N=7.545.436,831m  e  E=526.884,636m;  299°57'22"  e  86,77m  até  o
vértice M-1559, de coordenadas N=7.545.480,158m e E=526.809,460m; 275°30'38" e
89,96m  até  o  vértice  M-1560,  de  coordenadas  N=7.545.488,796m  e
E=526.719,917m;  268°13'17"  e  163,98m  até  o  vértice  M-1561,  de  coordenadas
N=7.545.483,707m e E=526.556,016m; 279°42'30" e 202,15m até o vértice M-1562,
de coordenadas N=7.545.517,796m e E=526.356,758m; 287°35'12" e 11,15m até o
vértice M-1563, de coordenadas N=7.545.521,165m e E=526.346,128m; 82°07'56" e
194,51m  até  o  vértice  M-1551,  de  coordenadas  N=7.545.547,792m  e
E=526.538,810m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LV - gleba 55: a descrição com área de 1,4902 Ha e perímetro de 808,60 m, tem
início  no  vértice  M-1564,  de  coordenadas  N=7.545.704,521m  e  E=525.992,898m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 99°36'51" e 131,71 m até o
vértice M-1565, de coordenadas N=7.545.682,524m e E=526.122,757m; 99°36'51" e
131,71m  até  o  vértice  M-1565,  de  coordenadas  N=7.545.682,524m  e
E=526.122,757m;  110°06'47"  e  80,56m  até  o  vértice  M-1566,  de  coordenadas
N=7.545.654,822m e E=526.198,403m; 129°10'18" e 123,60m até o vértice M-1567,
de coordenadas N=7.545.576,754m e E=526.294,221m; 142°05'28" e 65,86m até o
vértice M-1568, de coordenadas N=7.545.524,792m e E=526.334,685m; 287°35'12" e
61,95m  até  o  vértice  M-1569,  de  coordenadas  N=7.545.543,509m  e
E=526.275,634m;  298°17'39"  e  107,62m  até  o  vértice  M-1570,  de  coordenadas
N=7.545.594,521m e E=526.180,871m; 298°54'57" e 104,18m até o vértice M-1571,
de coordenadas N=7.545.644,893m e E=526.089,683m; 300°36'13" e 63,06m até o
vértice M-1572, de coordenadas N=7.545.676,994m e E=526.035,411m; 296°02'58" e
58,78m  até  o  vértice  M-1573,  de  coordenadas  N=7.545.702,805m  e
E=525.982,605m;  292°09'49"  e  0,47m  até  o  vértice  M-1574,  de  coordenadas
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N=7.545.702,982m e E=525.982,170m; 81°50'11" e 10,84m até o vértice M-1564, de
coordenadas N=7.545.704,521m e E=525.992,898m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LVI - gleba 56: a descrição com área de 0,3912 Ha e perímetro de 308,53 m, tem
início  no  vértice  M-1575,  de  coordenadas  N=7.545.805,923m  e  E=525.894,558m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 163°31'13" e 78,07 m até o
vértice M-1576, de coordenadas N=7.545.731,061m e E=525.916,705m; 163°31'13" e
78,07m  até  o  vértice  M-1576,  de  coordenadas  N=7.545.731,061m  e
E=525.916,705m;  294°49'27"  e  47,96m  até  o  vértice  M-1577,  de  coordenadas
N=7.545.751,198m e E=525.873,174m; 304°28'54" e 72,60m até o vértice M-1578, de
coordenadas  N=7.545.792,299m  e  E=525.813,331m;  303°41'55"  e  15,57m  até  o
vértice M-1579, de coordenadas N=7.545.800,939m e E=525.800,373m; 90°52'49" e
3,41m até o vértice M-1580, de coordenadas N=7.545.800,887m e E=525.803,784m;
86°49'29"  e  90,91m  até  o  vértice  M-1575,  de  coordenadas  N=7.545.805,923m  e
E=525.894,558m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LVII - gleba 57: a descrição com área de 0,0637 Ha e perímetro de 203,43 m, tem
início  no  vértice  M-1581,  de  coordenadas  N=7.545.987,623m  e  E=525.662,720m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 141°55'03" e 69,27 m até o
vértice M-1582, de coordenadas N=7.545.933,101m e E=525.705,444m; 141°55'03" e
69,27m  até  o  vértice  M-1582,  de  coordenadas  N=7.545.933,101m  e
E=525.705,444m;  172°51'58"  e  34,07m  até  o  vértice  M-1583,  de  coordenadas
N=7.545.899,291m e E=525.709,675m; 331°55'49" e 31,21m até o vértice M-1584, de
coordenadas  N=7.545.926,830m  e  E=525.694,989m;  331°17'46"  e  62,30m  até  o
vértice M-1585, de coordenadas N=7.545.981,471m e E=525.665,070m; 339°05'46" e
6,59m até o vértice M-1581, de coordenadas N=7.545.987,623m e E=525.662,720m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LVIII - gleba 58: a descrição com área de 0,9728 Ha e perímetro de 859,18 m, tem
início  no  vértice  M-1586,  de  coordenadas  N=7.548.966,771m  e  E=528.222,698m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 160°21'43" e 96,90 m até o
vértice M-1587, de coordenadas N=7.548.875,507m e E=528.255,264m; 160°21'43" e
96,90m  até  o  vértice  M-1587,  de  coordenadas  N=7.548.875,507m  e



1704
____________________________________________________________________________

E=528.255,264m;  153°53'51"  e  136,98m  até  o  vértice  M-1588,  de  coordenadas
N=7.548.752,496m e E=528.315,534m; 140°38'18" e 158,35m até o vértice M-1589,
de coordenadas N=7.548.630,063m e E=528.415,963m; 194°00'16" e 28,11m até o
vértice M-1590, de coordenadas N=7.548.602,791m e E=528.409,161m; 318°36'02" e
50,97m  até  o  vértice  M-1591,  de  coordenadas  N=7.548.641,025m  e
E=528.375,455m;  306°31'56"  e  23,32m  até  o  vértice  M-1592,  de  coordenadas
N=7.548.654,909m e E=528.356,714m; 321°38'11" e 25,98m até o vértice M-1593, de
coordenadas  N=7.548.675,281m  e  E=528.340,587m;  267°09'09"  e  19,97m  até  o
vértice M-1594, de coordenadas N=7.548.674,290m e E=528.320,647m; 301°43'02" e
18,04m  até  o  vértice  M-1595,  de  coordenadas  N=7.548.683,776m  e
E=528.305,298m;  358°21'26"  e  22,01m  até  o  vértice  M-1596,  de  coordenadas
N=7.548.705,773m e E=528.304,667m; 340°51'58" e 26,84m até o vértice M-1597, de
coordenadas  N=7.548.731,126m  e  E=528.295,871m;  335°25'23"  e  38,96m  até  o
vértice M-1598, de coordenadas N=7.548.766,555m e E=528.279,667m; 335°04'39" e
37,42m  até  o  vértice  M-1599,  de  coordenadas  N=7.548.800,494m  e
E=528.263,897m;  334°33'06"  e  34,79m  até  o  vértice  M-1600,  de  coordenadas
N=7.548.831,909m e E=528.248,948m; 4°00'53" e 23,75m até o vértice M-1601, de
coordenadas  N=7.548.855,600m  e  E=528.250,611m;  328°06'07"  e  21,65m  até  o
vértice M-1602, de coordenadas N=7.548.873,980m e E=528.239,171m; 345°15'58" e
36,46m  até  o  vértice  M-1603,  de  coordenadas  N=7.548.909,239m  e
E=528.229,899m;  348°05'51"  e  45,26m  até  o  vértice  M-1604,  de  coordenadas
N=7.548.953,527m e E=528.220,564m; 9°09'21" e 13,41m até o vértice M-1586, de
coordenadas N=7.548.966,771m e E=528.222,698m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIX - gleba 59: a descrição com área de 0,0175 Ha e perímetro de 78,97 m, tem
início  no  vértice  M-1605,  de  coordenadas  N=7.549.057,979m  e  E=528.214,536m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°56'48" e 31,35 m até o
vértice M-1606, de coordenadas N=7.549.026,794m e E=528.211,287m; 185°56'48" e
31,35m até o vértice M-1606, de coordenadas N=7.549.026,794m e E=528.211,287m;
170°17'43"  e  5,63m  até  o  vértice  M-1607,  de  coordenadas  N=7.549.021,248m  e
E=528.212,236m;  324°32'10"  e  14,19m  até  o  vértice  M-1608,  de  coordenadas
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N=7.549.032,805m e E=528.204,003m; 15°08'51" e 18,87m até o vértice M-1609, de
coordenadas N=7.549.051,019m e E=528.208,934m; 38°49'50" e 8,93m até o vértice
M-1605, de coordenadas N=7.549.057,979m e E=528.214,536m; chegando ao vértice
inicial da descrição deste perímetro.

LX - gleba 60: a descrição com área de 0,0147 Ha e perímetro de 68,03 m, tem
início  no  vértice  M-1610,  de  coordenadas  N=7.549.310,948m  e  E=528.270,904m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 192°11'23" e 31,44 m até o
vértice M-1611, de coordenadas N=7.549.280,215m e E=528.264,265m; 192°11'23" e
31,44m até o vértice M-1611, de coordenadas N=7.549.280,215m e E=528.264,265m;
340°35'53" e 17,85m até o  vértice  M-1612,  de  coordenadas N=7.549.297,056m e
E=528.258,333m;  42°08'22"  e  18,74m  até  o  vértice  M-1610,  de  coordenadas
N=7.549.310,948m  e  E=528.270,904m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXI - gleba 61: a descrição com área de 0,0000 Ha e perímetro de 6,94 m, tem
início  no  vértice  M-1613,  de  coordenadas  N=7.549.385,783m  e  E=528.287,069m;
deste,  segue com os seguintes azimutes e distâncias:  192°11'23"  e 3,45 m até o
vértice M-1614, de coordenadas N=7.549.382,409m e E=528.286,341m; 192°11'23" e
3,45m até o vértice M-1614, de coordenadas N=7.549.382,409m e E=528.286,341m;
353°06'31"  e  0,63m  até  o  vértice  M-1615,  de  coordenadas  N=7.549.383,037m  e
E=528.286,265m;  16°19'54"  e  2,86m  até  o  vértice  M-1613,  de  coordenadas
N=7.549.385,783m  e  E=528.287,069m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXII - gleba 62: a descrição com área de 0,1649 Ha e perímetro de 327,65 m, tem
início  no  vértice  M-1616,  de  coordenadas  N=7.549.663,810m  e  E=528.250,218m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 181°56'32" e 73,70 m até o
vértice M-1617, de coordenadas N=7.549.590,154m e E=528.247,720m; 181°56'32" e
73,70m  até  o  vértice  M-1617,  de  coordenadas  N=7.549.590,154m  e
E=528.247,720m;  169°01'21"  e  77,58m  até  o  vértice  M-1618,  de  coordenadas
N=7.549.513,991m e E=528.262,494m; 298°13'13" e 33,04m até o vértice M-1619, de
coordenadas  N=7.549.529,617m  e  E=528.233,377m;  23°50'45"  e  35,80m  até  o
vértice M-1620, de coordenadas N=7.549.562,361m e E=528.247,850m; 343°37'34" e
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58,21m  até  o  vértice  M-1621,  de  coordenadas  N=7.549.618,214m  e
E=528.231,440m;  22°23'02"  e  49,31m  até  o  vértice  M-1616,  de  coordenadas
N=7.549.663,810m  e  E=528.250,218m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIII - gleba 63: a descrição com área de 0,4926 Ha e perímetro de 312,09 m, tem
início  no  vértice  M-1622,  de  coordenadas  N=7.550.019,955m  e  E=528.361,559m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 150°04'16" e 25,24 m até o
vértice M-1623, de coordenadas N=7.549.998,081m e E=528.374,152m; 150°04'16" e
25,24m  até  o  vértice  M-1623,  de  coordenadas  N=7.549.998,081m  e
E=528.374,152m;  132°24'56"  e  73,76m  até  o  vértice  M-1624,  de  coordenadas
N=7.549.948,327m e E=528.428,610m; 215°30'07" e 31,68m até o vértice M-1625, de
coordenadas  N=7.549.922,535m  e  E=528.410,211m;  302°01'38"  e  102,21m  até  o
vértice M-1626, de coordenadas N=7.549.976,742m e E=528.323,554m; 357°37'44" e
39,36m  até  o  vértice  M-1627,  de  coordenadas  N=7.550.016,070m  e
E=528.321,926m;  84°24'08"  e  39,82m  até  o  vértice  M-1622,  de  coordenadas
N=7.550.019,955m  e  E=528.361,559m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIV - gleba 64: a descrição com área de 8,4153 Ha e perímetro de 1.708,72 m,
tem início no vértice M-1628, de coordenadas N=7.551.616,178m e E=532.231,312m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 165°57'55" e 115,98 m até o
vértice M-1629, de coordenadas N=7.551.503,660m e E=532.259,439m; 165°57'55" e
115,98m  até  o  vértice  M-1629,  de  coordenadas  N=7.551.503,660m  e
E=532.259,439m;  143°36'51"  e  73,67m  até  o  vértice  M-1630,  de  coordenadas
N=7.551.444,351m e E=532.303,142m; 88°01'04" e 90,60m até o vértice M-1631, de
coordenadas  N=7.551.447,485m  e  E=532.393,688m;  112°37'26"  e  81,26m  até  o
vértice M-1632, de coordenadas N=7.551.416,226m e E=532.468,694m; 175°47'25" e
128,43m  até  o  vértice  M-1633,  de  coordenadas  N=7.551.288,138m  e
E=532.478,122m;  183°57'38"  e  11,78m  até  o  vértice  M-1634,  de  coordenadas
N=7.551.276,386m e E=532.477,308m; 271°49'32" e 99,94m até o vértice M-1635, de
coordenadas  N=7.551.279,570m  e E=532.377,415m;  299°58'26"  e  103,34m  até  o
vértice M-1636, de coordenadas N=7.551.331,197m e E=532.287,901m; 293°01'29" e
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64,39m  até  o  vértice  M-1637,  de  coordenadas  N=7.551.356,380m  e
E=532.228,645m;  237°00'35"  e  60,13m  até  o  vértice  M-1638,  de  coordenadas
N=7.551.323,642m e E=532.178,214m; 213°31'09" e 98,17m até o vértice M-1639, de
coordenadas  N=7.551.241,795m  e E=532.124,001m;  213°43'23"  e  140,80m  até  o
vértice M-1640, de coordenadas N=7.551.124,691m e E=532.045,834m; 243°50'27" e
4,88m até o vértice M-1641, de coordenadas N=7.551.122,539m e E=532.041,452m;
327°57'21" e 34,41m até o  vértice  M-1642,  de  coordenadas N=7.551.151,709m e
E=532.023,194m;  4°41'09"  e  136,03m  até  o  vértice  M-1643,  de  coordenadas
N=7.551.287,280m e E=532.034,306m; 42°25'54" e 117,01m até o vértice M-1644, de
coordenadas  N=7.551.373,641m  e  E=532.113,252m;  12°23'38"  e  121,73m  até  o
vértice M-1645, de coordenadas N=7.551.492,535m e E=532.139,379m; 353°51'08" e
121,21m  até  o  vértice  M-1646,  de  coordenadas  N=7.551.613,053m  e
E=532.126,398m;  88°17'37"  e  104,96m  até  o  vértice  M-1628,  de  coordenadas
N=7.551.616,178m  e  E=532.231,312m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXV - gleba 65: a descrição com área de 6,8891 Ha e perímetro de 996,94 m, tem
início  no  vértice  M-1647,  de  coordenadas  N=7.552.465,982m  e  E=536.026,355m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  98°15'47" e 52,71 m até o
vértice M-1648, de coordenadas N=7.552.458,406m e E=536.078,518m; 98°15'47" e
52,71m  até  o  vértice  M-1648,  de  coordenadas  N=7.552.458,406m  e
E=536.078,518m;  148°10'07"  e  65,50m  até  o  vértice  M-1649,  de  coordenadas
N=7.552.402,757m e E=536.113,064m; 134°57'51" e 62,37m até o vértice M-1650, de
coordenadas  N=7.552.358,685m  e E=536.157,191m;  185°26'50"  e  132,81m  até  o
vértice M-1651, de coordenadas N=7.552.226,472m e E=536.144,583m; 196°51'51" e
57,51m  até  o  vértice  M-1652,  de  coordenadas  N=7.552.171,438m  e
E=536.127,900m;  290°44'10"  e  31,29m  até  o  vértice  M-1653,  de  coordenadas
N=7.552.182,517m e E=536.098,636m; 276°27'05" e 138,09m até o vértice M-1654,
de coordenadas N=7.552.198,033m e E=535.961,425m; 276°06'08" e 80,53m até o
vértice M-1655, de coordenadas N=7.552.206,593m e E=535.881,353m; 340°56'51" e
121,46m  até  o  vértice  M-1656,  de  coordenadas  N=7.552.321,396m  e
E=535.841,706m;  30°39'20"  e  134,47m  até  o  vértice  M-1657,  de  coordenadas
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N=7.552.437,074m e E=535.910,269m; 82°10'07" e 54,64m até o vértice M-1658, de
coordenadas  N=7.552.444,520m  e  E=535.964,403m;  70°53'34"  e  65,56m  até  o
vértice M-1647, de coordenadas N=7.552.465,982m e E=536.026,355m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXVI - gleba 66: a descrição com área de 1,0835 Ha e perímetro de 427,96 m, tem
início  no  vértice  M-1659,  de  coordenadas  N=7.552.723,536m  e  E=536.453,214m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°45'07" e 94,76 m até o
vértice M-1660, de coordenadas N=7.552.722,293m e E=536.547,962m; 90°45'07" e
94,76m  até  o  vértice  M-1660,  de  coordenadas  N=7.552.722,293m  e
E=536.547,962m;  158°40'06"  e  60,66m  até  o  vértice  M-1661,  de  coordenadas
N=7.552.665,792m e E=536.570,027m; 160°23'40" e 49,68m até o vértice M-1662, de
coordenadas  N=7.552.618,989m  e  E=536.586,698m;  271°01'58"  e  89,12m  até  o
vértice M-1663, de coordenadas N=7.552.620,595m e E=536.497,597m; 261°20'14" e
25,25m  até  o  vértice  M-1664,  de  coordenadas  N=7.552.616,792m  e
E=536.472,636m;  349°41'17"  e  108,50m  até  o  vértice  M-1659,  de  coordenadas
N=7.552.723,536m  e  E=536.453,214m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXVII - gleba 67: a descrição com área de 0,0639 Ha e perímetro de 146,96 m, tem
início  no  vértice  M-1665,  de  coordenadas  N=7.553.634,628m  e  E=538.414,597m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 150°21'53" e 49,71 m até o
vértice M-1666, de coordenadas N=7.553.591,421m e E=538.439,177m; 150°21'53" e
49,71m  até  o  vértice  M-1666,  de  coordenadas  N=7.553.591,421m  e
E=538.439,177m;  173°59'01"  e  22,54m  até  o  vértice  M-1667,  de  coordenadas
N=7.553.569,007m e E=538.441,539m; 320°38'23" e 39,92m até o vértice M-1668, de
coordenadas  N=7.553.599,869m  e  E=538.416,225m;  357°19'06"  e  34,80m  até  o
vértice M-1665, de coordenadas N=7.553.634,628m e E=538.414,597m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXVIII - gleba 68: a descrição com área de 33,7088 Ha e perímetro de 3.624,75 m,
tem início no vértice M-1669, de coordenadas N=7.555.008,888m e E=538.019,527m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 175°19'38" e 90,59 m até o
vértice M-1670, de coordenadas N=7.554.918,595m e E=538.026,907m; 175°19'38" e
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90,59m  até  o  vértice  M-1670,  de  coordenadas  N=7.554.918,595m  e
E=538.026,907m;  225°02'10"  e  96,22m  até  o  vértice  M-1671,  de  coordenadas
N=7.554.850,599m e E=537.958,825m; 227°45'43" e 131,12m até o vértice M-1672,
de coordenadas N=7.554.762,456m e E=537.861,746m; 213°33'29" e 120,88m até o
vértice M-1673, de coordenadas N=7.554.661,722m e E=537.794,925m; 182°23'18" e
60,49m  até  o  vértice  M-1674,  de  coordenadas  N=7.554.601,281m  e
E=537.792,404m;  101°48'23"  e  55,38m  até  o  vértice  M-1675,  de  coordenadas
N=7.554.589,949m e E=537.846,617m; 102°04'48" e 90,25m até o vértice M-1676, de
coordenadas  N=7.554.571,062m  e  E=537.934,871m;  122°35'12"  e  112,22m  até  o
vértice M-1677, de coordenadas N=7.554.510,621m e E=538.029,428m; 115°28'09" e
90,77m até o vértice M-1678, de coordenadas N=7.554.471,587m e E=538.111,377m;
94°31'56"  e  79,68m  até  o  vértice  M-1679,  de  coordenadas  N=7.554.465,291m  e
E=538.190,806m;  99°27'03"  e  76,69m  até  o  vértice  M-1680,  de  coordenadas
N=7.554.452,699m e E=538.266,452m; 74°04'26" e 55,07m até o vértice M-1681, de
coordenadas  N=7.554.467,809m  e  E=538.319,404m;  78°33'18"  e  95,19m  até  o
vértice M-1682, de coordenadas N=7.554.486,697m e E=538.412,701m; 94°18'39" e
67,01m  até  o  vértice  M-1683,  de  coordenadas  N=7.554.481,660m  e
E=538.479,522m;  134°01'27"  e  54,36m  até  o  vértice  M-1684,  de  coordenadas
N=7.554.443,885m e E=538.518,605m; 172°20'25" e 85,12m até o vértice M-1685, de
coordenadas  N=7.554.359,520m  e  E=538.529,951m;  200°22'34"  e  83,28m  até  o
vértice M-1686, de coordenadas N=7.554.281,450m e E=538.500,955m; 220°57'01" e
150,04m  até  o  vértice  M-1687,  de  coordenadas  N=7.554.168,124m  e
E=538.402,615m;  231°35'53"  e  101,35m  até  o  vértice  M-1688,  de  coordenadas
N=7.554.105,166m e E=538.323,186m; 220°53'26" e 61,63m até o vértice M-1689, de
coordenadas  N=7.554.058,576m  e  E=538.282,842m;  195°20'25"  e  95,32m  até  o
vértice M-1690, de coordenadas N=7.553.966,656m e E=538.257,626m; 178°06'33" e
114,65m  até  o  vértice  M-1691,  de  coordenadas  N=7.553.852,071m  e
E=538.261,409m;  168°49'56"  e  7,57m  até  o  vértice  M-1692,  de  coordenadas
N=7.553.844,646m e E=538.262,875m; 270°52'57" e 35,04m até o vértice M-1693, de
coordenadas  N=7.553.845,186m  e  E=538.227,843m;  301°20'11"  e  79,43m  até  o
vértice M-1694, de coordenadas N=7.553.886,494m e E=538.160,000m; 315°12'34" e
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105,23m  até  o  vértice  M-1695,  de  coordenadas  N=7.553.961,174m  e
E=538.085,864m;  323°19'18"  e  54,99m  até  o  vértice  M-1696,  de  coordenadas
N=7.554.005,279m e E=538.053,015m; 335°22'26" e 69,56m até o vértice M-1697, de
coordenadas  N=7.554.068,510m  e  E=538.024,031m;  331°51'20"  e  88,01m  até  o
vértice M-1698, de coordenadas N=7.554.146,116m e E=537.982,516m; 314°40'27" e
74,80m  até  o  vértice  M-1699,  de  coordenadas  N=7.554.198,704m  e
E=537.929,326m;  321°05'19"  e  132,79m  até  o  vértice  M-1700,  de  coordenadas
N=7.554.302,030m e E=537.845,919m; 291°18'12" e 185,76m até o vértice M-1701,
de coordenadas N=7.554.369,517m e E=537.672,853m; 1°40'07" e 161,27m até o
vértice M-1702, de coordenadas N=7.554.530,716m e E=537.677,549m; 50°41'33" e
52,73m até o vértice M-1703, de coordenadas N=7.554.564,118m e E=537.718,347m;
342°16'45" e 105,94m até o vértice M-1704, de coordenadas N=7.554.665,034m e
E=537.686,100m;  61°08'02"  e  74,65m  até  o  vértice  M-1705,  de  coordenadas
N=7.554.701,073m e E=537.751,475m; 57°24'58" e 133,51m até o vértice M-1706, de
coordenadas  N=7.554.772,972m  e  E=537.863,970m;  39°10'38"  e  108,73m  até  o
vértice M-1707, de coordenadas N=7.554.857,262m e E=537.932,660m; 47°18'20" e
110,55m  até  o  vértice  M-1708,  de  coordenadas  N=7.554.932,224m  e
E=538.013,911m;  4°11'21"  e  76,87m  até  o  vértice  M-1669,  de  coordenadas
N=7.555.008,888m  e  E=538.019,527m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIX - gleba 69: a descrição com área de 9,0156 Ha e perímetro de 3.341,84 m,
tem início no vértice M-1709, de coordenadas N=7.554.346,928m e E=534.726,222m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 113°43'22" e 68,86 m até o
vértice M-1710, de coordenadas N=7.554.319,226m e E=534.789,261m; 113°43'22" e
68,86m  até  o  vértice  M-1710,  de  coordenadas  N=7.554.319,226m  e
E=534.789,261m;  156°50'18"  e  150,65m  até  o  vértice  M-1711,  de  coordenadas
N=7.554.180,716m e E=534.848,516m; 143°18'34" e 135,05m até o vértice M-1712,
de coordenadas N=7.554.072,427m e E=534.929,205m; 113°25'57" e 72,83m até o
vértice M-1713, de coordenadas N=7.554.043,466m e E=534.996,026m; 91°37'16" e
311,53m  até  o  vértice  M-1714,  de  coordenadas  N=7.554.034,652m  e
E=535.307,435m;  60°55'14"  e  36,16m  até  o  vértice  M-1715,  de  coordenadas
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N=7.554.052,227m e E=535.339,039m; 215°22'26" e 101,43m até o vértice M-1716,
de coordenadas N=7.553.969,518m e E=535.280,317m; 263°51'01" e 99,19m até o
vértice M-1717, de coordenadas N=7.553.958,892m e E=535.181,695m; 272°21'59" e
172,88m  até  o  vértice  M-1718,  de  coordenadas  N=7.553.966,030m  e
E=535.008,958m;  297°28'26"  e  99,28m  até  o  vértice  M-1719,  de  coordenadas
N=7.554.011,830m e E=534.920,878m; 320°40'21" e 117,74m até o vértice M-1720,
de coordenadas N=7.554.102,908m e E=534.846,259m; 301°18'27" e 183,57m até o
vértice M-1721, de coordenadas N=7.554.198,297m e E=534.689,418m; 265°18'16" e
150,25m  até  o  vértice  M-1722,  de  coordenadas  N=7.554.185,998m  e
E=534.539,673m;  249°29'28"  e  153,36m  até  o  vértice  M-1723,  de  coordenadas
N=7.554.132,268m e E=534.396,036m; 261°49'13" e 241,51m até o vértice M-1724,
de coordenadas N=7.554.097,907m e E=534.156,986m; 256°20'53" e 300,23m até o
vértice M-1725, de coordenadas N=7.554.027,045m e E=533.865,238m; 50°16'09" e
67,06m até o vértice M-1726, de coordenadas N=7.554.069,909m e E=533.916,811m;
77°12'52"  e 156,82m até o  vértice  M-1727,  de  coordenadas N=7.554.104,613m e
E=534.069,743m;  72°47'25"  e  121,03m  até  o  vértice  M-1728,  de  coordenadas
N=7.554.140,422m e E=534.185,354m; 86°16'24" e 232,47m até o vértice M-1729, de
coordenadas  N=7.554.155,532m  e  E=534.417,334m;  68°05'43"  e  104,63m  até  o
vértice M-1730, de coordenadas N=7.554.194,567m e E=534.514,413m; 46°47'22" e
174,71m  até  o  vértice  M-1731,  de  coordenadas  N=7.554.314,189m  e
E=534.641,751m;  68°48'53"  e  90,59m  até  o  vértice  M-1709,  de  coordenadas
N=7.554.346,928m  e  E=534.726,222m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXX - gleba 70: a descrição com área de 10,8840 Ha e perímetro de 1.652,43 m,
tem início no vértice M-1732, de coordenadas N=7.555.704,608m e E=537.571,206m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  94°40'18" e 49,90 m até o
vértice M-1733, de coordenadas N=7.555.700,544m e E=537.620,940m; 94°40'18" e
49,90m  até  o  vértice  M-1733,  de  coordenadas  N=7.555.700,544m  e
E=537.620,940m;  137°39'53"  e  189,08m  até  o  vértice  M-1734,  de  coordenadas
N=7.555.560,775m e E=537.748,277m; 105°50'48" e 124,50m até o vértice M-1735,
de coordenadas N=7.555.526,777m e E=537.868,050m; 142°00'39" e 79,88m até o
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vértice M-1736, de coordenadas N=7.555.463,818m e E=537.917,220m; 163°38'40" e
76,11m até o vértice M-1737, de coordenadas N=7.555.390,787m e E=537.938,653m;
180°40'30" e 74,28m até o  vértice  M-1738,  de  coordenadas N=7.555.316,516m e
E=537.937,778m;  279°15'08"  e  15,40m  até  o  vértice  M-1739,  de  coordenadas
N=7.555.318,992m e E=537.922,578m; 341°36'00" e 125,85m até o vértice M-1740,
de coordenadas N=7.555.438,404m e E=537.882,855m; 265°05'30" e 338,58m até o
vértice M-1741, de coordenadas N=7.555.409,435m e E=537.545,521m; 282°02'34" e
150,46m  até  o  vértice  M-1742,  de  coordenadas  N=7.555.440,827m  e
E=537.398,373m;  345°19'42"  e  32,58m  até  o  vértice  M-1743,  de  coordenadas
N=7.555.472,342m e E=537.390,121m; 315°41'14" e 61,39m até o vértice M-1744, de
coordenadas  N=7.555.516,267m  e  E=537.347,237m;  23°56'46"  e  105,95m  até  o
vértice M-1745, de coordenadas N=7.555.613,094m e E=537.390,238m; 32°05'36" e
75,17m  até  o  vértice  M-1746,  de  coordenadas  N=7.555.676,776m  e
E=537.430,175m;  92°56'21"  e  102,23m  até  o  vértice  M-1747,  de  coordenadas
N=7.555.671,534m e E=537.532,269m; 49°39'17" e 51,09m até o vértice M-1732, de
coordenadas N=7.555.704,608m e E=537.571,206m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LXXI - gleba 71: a descrição com área de 8,5380 Ha e perímetro de 1.831,34 m,
tem início no vértice M-1748, de coordenadas N=7.555.670,760m e E=536.108,656m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 109°01'48" e 15,44 m até o
vértice M-1749, de coordenadas N=7.555.665,726m e E=536.123,250m; 109°01'48" e
15,44m  até  o  vértice  M-1749,  de  coordenadas  N=7.555.665,726m  e
E=536.123,250m;  96°17'41"  e  159,13m  até  o  vértice  M-1750,  de  coordenadas
N=7.555.648,278m e E=536.281,423m; 118°36'58" e 31,33m até o vértice M-1751, de
coordenadas  N=7.555.633,271m  e E=536.308,929m;  196°24'40"  e  132,84m  até  o
vértice M-1752, de coordenadas N=7.555.505,844m e E=536.271,398m; 197°49'37" e
81,45m  até  o  vértice  M-1753,  de  coordenadas  N=7.555.428,308m  e
E=536.246,464m;  223°55'37"  e  90,17m  até  o  vértice  M-1754,  de  coordenadas
N=7.555.363,367m e E=536.183,911m; 186°14'32" e 160,86m até o vértice M-1755,
de coordenadas N=7.555.203,461m e E=536.166,421m; 247°57'02" e 113,17m até o
vértice M-1756, de coordenadas N=7.555.160,976m e E=536.061,528m; 298°43'40" e
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88,34m  até  o  vértice  M-1757,  de  coordenadas  N=7.555.203,437m  e
E=535.984,061m;  272°55'48"  e  47,61m  até  o  vértice  M-1758,  de  coordenadas
N=7.555.205,870m e E=535.936,517m; 209°09'22" e 46,78m até o vértice M-1759, de
coordenadas  N=7.555.165,020m  e E=535.913,727m;  232°43'06"  e  132,89m  até  o
vértice M-1760, de coordenadas N=7.555.084,525m e E=535.807,991m; 357°47'42" e
37,65m  até  o  vértice  M-1761,  de  coordenadas  N=7.555.122,144m  e
E=535.806,543m;  51°17'00"  e  197,92m  até  o  vértice  M-1762,  de  coordenadas
N=7.555.245,939m e E=535.960,972m; 31°40'28" e 188,63m até o vértice M-1763, de
coordenadas  N=7.555.406,469m  e  E=536.060,019m;  32°14'01"  e  191,89m  até  o
vértice M-1764, de coordenadas N=7.555.568,784m e E=536.162,368m; 332°13'25" e
115,26m  até  o  vértice  M-1748,  de  coordenadas  N=7.555.670,760m  e
E=536.108,656m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXII - gleba 72: a descrição com área de 12,0964 Ha e perímetro de 1.805,66 m,
tem início no vértice M-1765, de coordenadas N=7.558.162,236m e E=530.705,641m;
deste,  segue com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  99°46'14"  e  5,86  m até  o
vértice M-1766, de coordenadas N=7.558.161,241m e E=530.711,421m; 99°46'14" e
5,86m até o vértice M-1766, de coordenadas N=7.558.161,241m e E=530.711,421m;
250°59'48" e 64,46m até o  vértice  M-1767,  de  coordenadas N=7.558.140,251m e
E=530.650,474m;  210°20'53"  e  56,80m  até  o  vértice  M-1768,  de  coordenadas
N=7.558.091,236m e E=530.621,777m; 211°07'19" e 31,33m até o vértice M-1769, de
coordenadas  N=7.558.064,418m  e  E=530.605,585m;  169°49'36"  e  20,72m  até  o
vértice M-1770, de coordenadas N=7.558.044,021m e E=530.609,245m; 121°55'27" e
72,27m  até  o  vértice  M-1771,  de  coordenadas  N=7.558.005,803m  e
E=530.670,587m;  135°29'07"  e  69,76m  até  o  vértice  M-1772,  de  coordenadas
N=7.557.956,057m e E=530.719,497m; 127°14'44" e 92,99m até o vértice M-1773, de
coordenadas  N=7.557.899,777m  e  E=530.793,521m;  131°10'39"  e  89,09m  até  o
vértice M-1774, de coordenadas N=7.557.841,120m e E=530.860,577m; 206°55'36" e
229,32m  até  o  vértice  M-1775,  de  coordenadas  N=7.557.636,660m  e
E=530.756,729m;  292°01'39"  e  66,51m  até  o  vértice  M-1776,  de  coordenadas
N=7.557.661,603m e E=530.695,077m; 274°57'24" e 72,28m até o vértice M-1777, de
coordenadas  N=7.557.667,849m  e  E=530.623,069m;  283°29'05"  e  54,49m  até  o
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vértice M-1778, de coordenadas N=7.557.680,554m e E=530.570,084m; 223°55'27" e
56,24m  até  o  vértice  M-1779,  de  coordenadas  N=7.557.640,046m  e
E=530.531,069m;  266°09'57"  e  24,38m  até  o  vértice  M-1780,  de  coordenadas
N=7.557.638,416m e E=530.506,748m; 2°00'02" e 99,54m até o vértice M-1781, de
coordenadas  N=7.557.737,893m  e E=530.510,223m;  349°17'40"  e  366,50m  até  o
vértice M-1782, de coordenadas N=7.558.098,018m e E=530.442,141m; 4°34'50" e
31,58m  até  o  vértice  M-1783,  de  coordenadas  N=7.558.129,497m  e
E=530.444,663m;  114°16'38"  e  42,87m  até  o  vértice  M-1784,  de  coordenadas
N=7.558.111,869m e E=530.483,746m; 107°14'45" e 97,69m até o vértice M-1785, de
coordenadas  N=7.558.082,907m  e  E=530.577,043m;  68°13'23"  e  47,52m  até  o
vértice M-1786, de coordenadas N=7.558.100,536m e E=530.621,170m; 36°17'20" e
70,30m  até  o  vértice  M-1787,  de  coordenadas  N=7.558.157,199m  e
E=530.662,775m;  83°17'53"  e  43,16m  até  o  vértice  M-1765,  de  coordenadas
N=7.558.162,236m  e  E=530.705,641m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXIII - gleba 73: a descrição com área de 16,3845 Ha e perímetro de 1.561,22 m,
tem início no vértice M-1788, de coordenadas N=7.558.501,090m e E=531.342,319m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 110°41'06" e 99,30 m até o
vértice M-1789, de coordenadas N=7.558.466,014m e E=531.435,218m; 110°41'06" e
99,30m  até  o  vértice  M-1789,  de  coordenadas  N=7.558.466,014m  e
E=531.435,218m;  98°23'03"  e  129,39m  até  o  vértice  M-1790,  de  coordenadas
N=7.558.447,148m e E=531.563,228m; 120°48'08" e 169,55m até o vértice M-1791,
de coordenadas N=7.558.360,323m e E=531.708,864m; 196°42'24" e 93,06m até o
vértice M-1792, de coordenadas N=7.558.271,196m e E=531.682,113m; 204°24'22" e
115,32m  até  o  vértice  M-1793,  de  coordenadas  N=7.558.166,181m  e
E=531.634,463m;  214°43'10"  e  135,99m  até  o  vértice  M-1794,  de  coordenadas
N=7.558.054,404m e E=531.557,008m; 290°11'01" e 218,52m até o vértice M-1795,
de coordenadas N=7.558.129,798m e E=531.351,912m; 277°10'30" e 172,67m até o
vértice M-1796, de coordenadas N=7.558.151,365m e E=531.180,595m; 344°43'35" e
32,15m  até  o  vértice  M-1797,  de  coordenadas  N=7.558.182,383m  e
E=531.172,124m;  354°40'44"  e  108,76m  até  o  vértice  M-1798,  de  coordenadas
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N=7.558.290,672m e E=531.162,038m; 17°03'29" e 81,66m até o vértice M-1799, de
coordenadas  N=7.558.368,742m  e  E=531.185,993m;  49°49'13"  e  202,97m  até  o
vértice M-1800, de coordenadas N=7.558.499,695m e E=531.341,067m; 41°54'47" e
1,87m até o vértice M-1788, de coordenadas N=7.558.501,090m e E=531.342,319m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXIV - gleba 74: a descrição com área de 0,0072 Ha e perímetro de 63,67 m, tem
início  no  vértice  M-1801,  de  coordenadas  N=7.556.850,928m  e  E=530.511,099m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 155°51'43" e 21,16 m até o
vértice M-1802, de coordenadas N=7.556.831,619m e E=530.519,752m; 155°51'43" e
21,16m  até  o  vértice  M-1802,  de  coordenadas  N=7.556.831,619m  e
E=530.519,752m;  192°12'35"  e  11,41m  até  o  vértice  M-1803,  de  coordenadas
N=7.556.820,463m e E=530.517,338m; 348°25'33" e 31,10m até o vértice M-1801, de
coordenadas N=7.556.850,928m e E=530.511,099m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LXXV - gleba 75: a descrição com área de 2,0362 Ha e perímetro de 1.368,42 m,
tem início no vértice M-1804, de coordenadas N=7.556.119,185m e E=536.500,848m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 137°44'22" e 41,40 m até o
vértice M-1805, de coordenadas N=7.556.088,542m e E=536.528,692m; 137°44'22" e
41,40m  até  o  vértice  M-1805,  de  coordenadas  N=7.556.088,542m  e
E=536.528,692m;  259°23'57"  e  86,44m  até  o  vértice  M-1806,  de  coordenadas
N=7.556.072,640m e E=536.443,726m; 233°23'03" e 162,79m até o vértice M-1807,
de coordenadas N=7.555.975,542m e E=536.313,059m; 247°55'43" e 120,99m até o
vértice M-1808, de coordenadas N=7.555.930,079m e E=536.200,937m; 275°19'42" e
229,71m  até  o  vértice  M-1809,  de  coordenadas  N=7.555.951,411m  e
E=535.972,220m;  222°21'12"  e  57,18m  até  o  vértice  M-1810,  de  coordenadas
N=7.555.909,156m e E=535.933,699m; 201°22'50" e 10,80m até o vértice M-1811, de
coordenadas  N=7.555.899,099m  e  E=535.929,762m;  353°30'31"  e  14,47m  até  o
vértice M-1812, de coordenadas N=7.555.913,474m e E=535.928,126m; 39°46'12" e
89,22m  até  o  vértice  M-1813,  de  coordenadas  N=7.555.982,050m  e
E=535.985,201m;  88°41'34"  e  124,68m  até  o  vértice  M-1814,  de  coordenadas
N=7.555.984,894m e E=536.109,848m; 94°28'47" e 111,31m até o vértice M-1815, de
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coordenadas  N=7.555.976,200m  e  E=536.220,822m;  69°22'51"  e  124,17m  até  o
vértice M-1816, de coordenadas N=7.556.019,925m e E=536.337,034m; 53°16'35" e
156,21m  até  o  vértice  M-1817,  de  coordenadas  N=7.556.113,332m  e
E=536.462,240m;  81°22'47"  e  39,05m  até  o  vértice  M-1804,  de  coordenadas
N=7.556.119,185m e E=536.500,848m; chegando ao vértice inicial da descrição deste
perímetro.

LXXVI - gleba 76: a descrição com área de 1,8690 Ha e perímetro de 1.088,24 m,
tem início no vértice M-1818, de coordenadas N=7.554.829,130m e E=535.762,260m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 208°13'52" e 87,56 m até o
vértice M-1819, de coordenadas N=7.554.751,982m e E=535.720,840m; 208°13'52" e
87,56m  até  o  vértice  M-1819,  de  coordenadas  N=7.554.751,982m  e
E=535.720,840m;  241°39'15"  e  83,28m  até  o  vértice  M-1820,  de  coordenadas
N=7.554.712,441m e E=535.647,544m; 292°03'10" e 114,81m até o vértice M-1821,
de coordenadas N=7.554.755,549m e E=535.541,129m; 272°54'34" e 144,37m até o
vértice M-1822, de coordenadas N=7.554.762,877m e E=535.396,950m; 222°18'07" e
115,81m  até  o  vértice  M-1823,  de  coordenadas  N=7.554.677,225m  e
E=535.319,008m;  29°51'29"  e  108,44m  até  o  vértice  M-1824,  de  coordenadas
N=7.554.771,271m e E=535.372,995m; 53°14'00" e 61,48m até o vértice M-1825, de
coordenadas  N=7.554.808,068m  e  E=535.422,243m;  89°05'39"  e  125,53m  até  o
vértice M-1826, de coordenadas N=7.554.810,053m e E=535.547,756m; 110°49'36" e
62,56m  até  o  vértice  M-1827,  de  coordenadas  N=7.554.787,810m  e
E=535.606,228m;  112°58'54"  e  69,61m  até  o  vértice  M-1828,  de  coordenadas
N=7.554.760,632m e E=535.670,313m; 56°06'17" e 57,06m até o vértice M-1829, de
coordenadas  N=7.554.792,452m  e  E=535.717,674m;  50°33'30"  e  57,73m  até  o
vértice M-1818, de coordenadas N=7.554.829,130m e E=535.762,260m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXVII - gleba 77: a descrição com área de 1,0436 Ha e perímetro de 935,11 m,
tem início no vértice M-1830, de coordenadas N=7.556.841,270m e E=533.433,717m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 209°53'16" e 146,61 m até o
vértice M-1831, de coordenadas N=7.556.714,163m e E=533.360,663m; 209°53'16" e
146,61m  até  o  vértice  M-1831,  de  coordenadas  N=7.556.714,163m  e
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E=533.360,663m;  173°56'32"  e  300,19m  até  o  vértice  M-1832,  de  coordenadas
N=7.556.415,645m e E=533.392,343m; 230°25'16" e 3,66m até o vértice M-1833, de
coordenadas  N=7.556.413,310m  e  E=533.389,518m;  330°29'38"  e  69,82m  até  o
vértice M-1834, de coordenadas N=7.556.474,071m e E=533.355,132m; 354°17'41" e
82,54m  até  o  vértice  M-1835,  de  coordenadas  N=7.556.556,199m  e
E=533.346,927m;  354°45'27"  e  117,98m  até  o  vértice  M-1836,  de  coordenadas
N=7.556.673,690m e E=533.336,147m; 20°33'39" e 93,68m até o vértice M-1837, de
coordenadas  N=7.556.761,405m  e  E=533.369,049m;  339°33'48"  e  29,08m  até  o
vértice M-1838, de coordenadas N=7.556.788,656m e E=533.358,894m; 56°23'11" e
64,38m  até  o  vértice  M-1839,  de  coordenadas  N=7.556.824,295m  e
E=533.412,507m;  51°19'41"  e  27,17m  até  o  vértice  M-1830,  de  coordenadas
N=7.556.841,270m  e  E=533.433,717m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXVIII - gleba 78: a descrição com área de 0,9721 Ha e perímetro de 582,68 m,
tem início no vértice M-1840, de coordenadas N=7.557.113,818m e E=533.652,778m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 202°26'04" e 47,29 m até o
vértice M-1841, de coordenadas N=7.557.070,103m e E=533.634,729m; 202°26'04" e
47,29m  até  o  vértice  M-1841,  de  coordenadas  N=7.557.070,103m  e
E=533.634,729m;  210°58'01"  e  120,83m  até  o  vértice  M-1842,  de  coordenadas
N=7.556.966,497m e E=533.572,558m; 253°15'53" e 84,41m até o vértice M-1843, de
coordenadas  N=7.556.942,191m  e  E=533.491,720m;  209°53'16"  e  42,12m  até  o
vértice M-1844, de coordenadas N=7.556.905,674m e E=533.470,733m; 26°21'50" e
1,69m até o vértice M-1845, de coordenadas N=7.556.907,186m e E=533.471,482m;
8°25'08"  e  45,75m  até  o  vértice  M-1846,  de  coordenadas  N=7.556.952,444m  e
E=533.478,181m;  41°27'49"  e  42,17m  até  o  vértice  M-1847,  de  coordenadas
N=7.556.984,041m e E=533.506,100m; 40°54'55" e 104,68m até o vértice M-1848, de
coordenadas  N=7.557.063,148m  e  E=533.574,661m;  55°12'54"  e  86,96m  até  o
vértice M-1849, de coordenadas N=7.557.112,761m e E=533.646,085m; 81°01'30" e
6,78m até o vértice M-1840, de coordenadas N=7.557.113,818m e E=533.652,778m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXIX - gleba 79: a descrição com área de 2,3291 Ha e perímetro de 1.243,53 m,
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tem início no vértice M-1850, de coordenadas N=7.557.375,721m e E=533.427,871m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 107°21'29" e 93,64 m até o
vértice M-1851, de coordenadas N=7.557.347,785m e E=533.517,244m; 107°21'29" e
93,64m  até  o  vértice  M-1851,  de  coordenadas  N=7.557.347,785m  e
E=533.517,244m;  141°13'46"  e  244,84m  até  o  vértice  M-1852,  de  coordenadas
N=7.557.156,893m e E=533.670,563m; 202°26'04" e 17,10m até o vértice M-1853, de
coordenadas  N=7.557.141,083m  e E=533.664,035m;  313°24'14"  e  232,85m  até  o
vértice M-1854, de coordenadas N=7.557.301,086m e E=533.494,860m; 274°36'16" e
152,46m  até  o  vértice  M-1855,  de  coordenadas  N=7.557.313,326m  e
E=533.342,887m;  251°09'40"  e  60,20m  até  o  vértice  M-1856,  de  coordenadas
N=7.557.293,887m e E=533.285,914m; 253°41'18" e 77,44m até o vértice M-1857, de
coordenadas  N=7.557.272,138m  e  E=533.211,593m;  329°37'00"  e  88,53m  até  o
vértice M-1858, de coordenadas N=7.557.348,512m e E=533.166,815m; 114°46'15" e
74,18m  até  o  vértice  M-1859,  de  coordenadas  N=7.557.317,432m  e
E=533.234,168m;  73°15'09"  e  202,28m  até  o  vértice  M-1850,  de  coordenadas
N=7.557.375,721m  e  E=533.427,871m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXX - gleba 80: a descrição com área de 1,3726 Ha e perímetro de 785,15 m, tem
início  no  vértice  M-1860,  de  coordenadas  N=7.557.810,012m  e  E=532.756,208m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 137°16'29" e 369,13 m até o
vértice M-1861, de coordenadas N=7.557.538,841m e E=533.006,659m; 137°16'29" e
369,13m  até  o  vértice  M-1861,  de  coordenadas  N=7.557.538,841m  e
E=533.006,659m;  143°44'51"  e  9,94m  até  o  vértice  M-1862,  de  coordenadas
N=7.557.530,826m e E=533.012,536m; 275°56'39" e 79,67m até o vértice M-1863, de
coordenadas  N=7.557.539,076m  e  E=532.933,298m;  320°11'02"  e  170,67m  até  o
vértice M-1864, de coordenadas N=7.557.670,166m e E=532.824,016m; 332°13'25" e
123,13m  até  o  vértice  M-1865,  de  coordenadas  N=7.557.779,104m  e
E=532.766,636m;  341°21'16"  e  32,62m  até  o  vértice  M-1860,  de  coordenadas
N=7.557.810,012m  e  E=532.756,208m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXI - gleba 81: a descrição com área de 1,0405 Ha e perímetro de 1.395,95 m,
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tem início no vértice M-1865, de coordenadas N=7.558.639,617m e E=533.712,558m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 126°07'05" e 77,78 m até o
vértice M-1866, de coordenadas N=7.558.593,768m e E=533.775,391m; 126°07'05" e
77,78m  até  o  vértice  M-1866,  de  coordenadas  N=7.558.593,768m  e
E=533.775,391m;  139°08'06"  e  311,90m  até  o  vértice  M-1867,  de  coordenadas
N=7.558.357,893m e E=533.979,461m; 157°42'35" e 211,62m até o vértice M-1868,
de coordenadas N=7.558.162,082m e E=534.059,730m; 172°43'13" e 87,81m até o
vértice M-1869, de coordenadas N=7.558.074,976m e E=534.070,857m; 341°11'28" e
126,39m  até  o  vértice  M-1870,  de  coordenadas  N=7.558.194,615m  e
E=534.030,108m;  333°07'40"  e  231,00m  até  o  vértice  M-1871,  de  coordenadas
N=7.558.400,674m e E=533.925,694m; 320°07'44" e 210,03m até o vértice M-1872,
de coordenadas N=7.558.561,867m e E=533.791,054m; 307°03'23" e 120,82m até o
vértice M-1873, de coordenadas N=7.558.634,673m e E=533.694,635m; 74°34'42" e
18,59m  até  o  vértice  M-1865,  de  coordenadas  N=7.558.639,617m  e
E=533.712,558m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXII - gleba 82: a descrição com área de 5,1124 Ha e perímetro de 1.634,94 m,
tem início no vértice M-1874, de coordenadas N=7.559.634,493m e E=535.567,465m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 206°27'43" e 293,25 m até o
vértice M-1875, de coordenadas N=7.559.371,965m e E=535.436,791m; 206°27'43" e
293,25m  até  o  vértice  M-1875,  de  coordenadas  N=7.559.371,965m  e
E=535.436,791m;  216°12'34"  e  168,40m  até  o  vértice  M-1876,  de  coordenadas
N=7.559.236,088m e E=535.337,309m; 216°45'46" e 308,85m até o vértice M-1877,
de coordenadas N=7.558.988,659m e E=535.152,461m; 235°25'15" e 36,96m até o
vértice M-1878, de coordenadas N=7.558.967,681m e E=535.122,027m; 1°10'45" e
22,95m  até  o  vértice  M-1879,  de  coordenadas  N=7.558.990,625m  e
E=535.122,499m;  36°09'22"  e  54,20m  até  o  vértice  M-1880,  de  coordenadas
N=7.559.034,387m e E=535.154,477m; 22°16'28" e 80,19m até o vértice M-1881, de
coordenadas  N=7.559.108,591m  e  E=535.184,871m;  14°55'24"  e  104,64m  até  o
vértice M-1882, de coordenadas N=7.559.209,700m e E=535.211,819m; 41°32'05" e
128,51m  até  o  vértice  M-1883,  de  coordenadas  N=7.559.305,897m  e
E=535.297,030m;  25°15'39"  e  132,19m  até  o  vértice  M-1884,  de  coordenadas
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N=7.559.425,447m e E=535.353,441m; 36°27'37" e 104,83m até o vértice M-1885, de
coordenadas  N=7.559.509,763m  e  E=535.415,741m;  41°18'27"  e  74,12m  até  o
vértice M-1886, de coordenadas N=7.559.565,440m e E=535.464,667m; 47°43'24" e
75,17m  até  o  vértice  M-1887,  de  coordenadas  N=7.559.616,010m  e
E=535.520,288m;  68°36'20"  e  50,67m  até  o  vértice  M-1874,  de  coordenadas
N=7.559.634,493m  e  E=535.567,465m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXIII - gleba 83: a descrição com área de 0,0481 Ha e perímetro de 356,69 m,
tem início no vértice M-1888, de coordenadas N=7.558.802,964m e E=533.205,941m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°27'26" e 66,96 m até o
vértice M-1889, de coordenadas N=7.558.802,430m e E=533.272,898m; 90°27'26" e
66,96m  até  o  vértice  M-1889,  de  coordenadas  N=7.558.802,430m  e
E=533.272,898m;  267°03'42"  e  141,62m  até  o  vértice  M-1890,  de  coordenadas
N=7.558.795,171m e E=533.131,459m; 272°24'31" e 36,74m até o vértice M-1891, de
coordenadas  N=7.558.796,715m  e  E=533.094,752m;  86°46'58"  e  111,36m  até  o
vértice M-1888, de coordenadas N=7.558.802,964m e E=533.205,941m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXIV - gleba 84: a descrição com área de 0,0006 Ha e perímetro de 16,80 m,
tem início no vértice M-1892, de coordenadas N=7.558.801,633m e E=533.372,815m;
deste,  segue com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  90°27'26"  e  3,04  m até  o
vértice M-1893, de coordenadas N=7.558.801,609m e E=533.375,856m; 90°27'26" e
3,04m até o vértice M-1893, de coordenadas N=7.558.801,609m e E=533.375,856m;
137°19'29"  e  5,69m  até  o  vértice  M-1894,  de  coordenadas  N=7.558.797,428m  e
E=533.379,710m;  301°22'36"  e  8,08m  até  o  vértice  M-1892,  de  coordenadas
N=7.558.801,633m  e  E=533.372,815m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXV - gleba 85: a descrição com área de 0,0066 Ha e perímetro de 68,50 m, tem
início  no  vértice  M-1895,  de  coordenadas  N=7.564.717,655m  e  E=531.244,248m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 252°35'23" e 20,18 m até o
vértice M-1896, de coordenadas N=7.564.711,617m e E=531.224,994m; 252°35'23" e
20,18m até o vértice M-1896, de coordenadas N=7.564.711,617m e E=531.224,994m;
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279°21'46" e 14,53m até o  vértice  M-1897,  de  coordenadas N=7.564.713,981m e
E=531.210,655m;  83°45'34"  e  33,79m  até  o  vértice  M-1895,  de  coordenadas
N=7.564.717,655m  e  E=531.244,248m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXVI - gleba 86: a descrição com área de 2,9132 Ha e perímetro de 873,40 m,
tem início no vértice M-1898, de coordenadas N=7.547.858,820m e E=515.862,834m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°38'59" e 140,63 m até o
vértice M-1899, de coordenadas N=7.547.718,870m e E=515.848,989m; 185°38'59" e
140,63m  até  o  vértice  M-1899,  de  coordenadas  N=7.547.718,870m  e
E=515.848,989m;  235°49'15"  e  93,91m  até  o  vértice  M-1900,  de  coordenadas
N=7.547.666,112m e E=515.771,297m; 220°17'55" e 156,44m até o vértice M-1901,
de coordenadas N=7.547.546,802m e E=515.670,120m; 338°24'14" e 58,66m até o
vértice M-1902, de coordenadas N=7.547.601,347m e E=515.648,528m; 8°59'00" e
82,48m  até  o  vértice  M-1903,  de  coordenadas  N=7.547.682,814m  e
E=515.661,407m;  52°48'00"  e  134,74m  até  o  vértice  M-1904,  de  coordenadas
N=7.547.764,279m e E=515.768,735m; 343°50'11" e 84,82m até o vértice M-1905, de
coordenadas N=7.547.845,745m e E=515.745,123m; 30°33'40" e 7,77m até o vértice
M-1906,  de  coordenadas  N=7.547.852,439m  e  E=515.749,076m;  86°47'23"  e
113,94m  até  o  vértice  M-1898,  de  coordenadas  N=7.547.858,820m  e
E=515.862,834m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXVII - gleba 87: a descrição com área de 3,2986 Ha e perímetro de 710,53 m,
tem início no vértice M-1907, de coordenadas N=7.545.689,444m e E=515.037,081m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°59'11" e 160,56 m até o
vértice M-1908, de coordenadas N=7.545.653,363m e E=515.193,533m; 102°59'11" e
160,56m  até  o  vértice  M-1908,  de  coordenadas  N=7.545.653,363m  e
E=515.193,533m;  202°08'45"  e  115,40m  até  o  vértice  M-1909,  de  coordenadas
N=7.545.546,480m e E=515.150,033m; 219°49'31" e 72,97m até o vértice M-1910, de
coordenadas  N=7.545.490,440m  e  E=515.103,301m;  318°27'13"  e  7,93m  até  o
vértice M-1911, de coordenadas N=7.545.496,375m e E=515.098,041m; 281°24'25" e
99,63m  até  o  vértice  M-1912,  de  coordenadas  N=7.545.516,079m  e
E=515.000,381m;  294°01'04"  e  70,20m  até  o  vértice  M-1913,  de  coordenadas
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N=7.545.544,651m e E=514.936,261m; 10°22'42" e 57,42m até o vértice M-1914, de
coordenadas  N=7.545.601,136m  e  E=514.946,606m;  45°41'40"  e  126,43m  até  o
vértice M-1907, de coordenadas N=7.545.689,444m e E=515.037,081m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXVIII - gleba 88: a descrição com área de 0,3743 Ha e perímetro de 513,92 m,
tem início no vértice M-1915, de coordenadas N=7.545.029,385m e E=515.062,999m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 241°10'40" e 94,94 m até o
vértice M-1916, de coordenadas N=7.544.983,612m e E=514.979,817m; 241°10'40" e
94,94m  até  o  vértice  M-1916,  de  coordenadas  N=7.544.983,612m  e
E=514.979,817m;  234°27'05"  e  157,82m  até  o  vértice  M-1917,  de  coordenadas
N=7.544.891,858m e E=514.851,413m; 37°30'41" e 75,25m até o vértice M-1918, de
coordenadas  N=7.544.951,550m  e  E=514.897,235m;  56°00'51"  e  103,55m  até  o
vértice M-1919, de coordenadas N=7.545.009,434m e E=514.983,097m; 75°58'49" e
82,36m  até  o  vértice  M-1915,  de  coordenadas  N=7.545.029,385m  e
E=515.062,999m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXIX - gleba 89: a descrição com área de 1,3884 Ha e perímetro de 590,40 m,
tem início no vértice M-1920, de coordenadas N=7.542.099,093m e E=520.913,432m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 166°31'01" e 27,73 m até o
vértice M-1921, de coordenadas N=7.542.072,123m e E=520.919,899m; 166°31'01" e
27,73m  até  o  vértice  M-1921,  de  coordenadas  N=7.542.072,123m  e
E=520.919,899m;  212°00'40"  e  68,94m  até  o  vértice  M-1922,  de  coordenadas
N=7.542.013,662m e E=520.883,353m; 173°48'11" e 78,64m até o vértice M-1923, de
coordenadas  N=7.541.935,486m  e  E=520.891,841m;  139°08'56"  e  17,49m  até  o
vértice M-1924, de coordenadas N=7.541.922,252m e E=520.903,285m; 208°17'45" e
57,43m  até  o  vértice  M-1925,  de  coordenadas  N=7.541.871,687m  e
E=520.876,063m;  304°39'39"  e  6,05m  até  o  vértice  M-1926,  de  coordenadas
N=7.541.875,127m e E=520.871,089m; 339°25'13" e 91,60m até o vértice M-1927, de
coordenadas  N=7.541.960,881m  e  E=520.838,891m;  341°32'37"  e  88,14m  até  o
vértice M-1928, de coordenadas N=7.542.044,491m e E=520.810,986m; 354°47'57" e
47,36m  até  o  vértice  M-1929,  de  coordenadas  N=7.542.091,655m  e
E=520.806,693m;  85°29'29"  e  81,82m  até  o  vértice  M-1930,  de  coordenadas
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N=7.542.098,087m e E=520.888,262m; 87°42'44" e 25,19m até o vértice M-1920, de
coordenadas N=7.542.099,093m e E=520.913,432m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XC - gleba 90: a descrição com área de 2,9686 Ha e perímetro de 999,26 m, tem
início  no  vértice  M-1931,  de  coordenadas  N=7.542.488,267m  e  E=521.479,484m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  103°33'02" e 3,57 m até o
vértice M-1932, de coordenadas N=7.542.487,430m e E=521.482,957m; 103°33'02" e
3,57m até o vértice M-1932, de coordenadas N=7.542.487,430m e E=521.482,957m;
185°29'24" e 61,34m até o  vértice  M-1933,  de  coordenadas N=7.542.426,367m e
E=521.477,088m;  234°36'41"  e  238,93m  até  o  vértice  M-1934,  de  coordenadas
N=7.542.287,997m e E=521.282,300m; 286°00'24" e 183,78m até o vértice M-1935,
de coordenadas N=7.542.338,675m e E=521.105,641m; 251°10'06" e 50,55m até o
vértice M-1936, de coordenadas N=7.542.322,357m e E=521.057,794m; 20°34'47" e
12,34m até o vértice M-1937, de coordenadas N=7.542.333,911m e E=521.062,132m;
79°34'31"  e  82,94m  até  o  vértice  M-1938,  de  coordenadas  N=7.542.348,918m  e
E=521.143,701m;  65°09'50"  e  96,98m  até  o  vértice  M-1939,  de  coordenadas
N=7.542.389,651m e E=521.231,710m; 65°15'10" e 61,45m até o vértice M-1940, de
coordenadas  N=7.542.415,377m  e  E=521.287,521m;  75°16'23"  e  42,17m  até  o
vértice M-1941, de coordenadas N=7.542.426,097m e E=521.328,304m; 61°25'13" e
80,67m  até  o  vértice  M-1942,  de  coordenadas  N=7.542.464,685m  e
E=521.399,141m;  69°53'14"  e  68,58m  até  o  vértice  M-1943,  de  coordenadas
N=7.542.488,267m e E=521.463,537m; 90°00'00" e 15,95m até o vértice M-1931, de
coordenadas N=7.542.488,267m e E=521.479,484m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XCI - gleba 91: a descrição com área de 1,8666 Ha e perímetro de 579,16 m, tem
início  no  vértice  M-1944,  de  coordenadas  N=7.542.972,994m  e  E=521.265,380m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 136°17'17" e 32,91 m até o
vértice M-1945, de coordenadas N=7.542.949,208m e E=521.288,119m; 136°17'17" e
32,91m até o vértice M-1945, de coordenadas N=7.542.949,208m e E=521.288,119m;
125°32'51" e 80,79m até o  vértice  M-1946,  de  coordenadas N=7.542.902,237m e
E=521.353,855m;  210°59'51"  e  74,46m  até  o  vértice  M-1947,  de  coordenadas



1724
____________________________________________________________________________

N=7.542.838,414m e E=521.315,511m; 230°16'36" e 28,35m até o vértice M-1948, de
coordenadas  N=7.542.820,296m  e  E=521.293,705m;  313°33'59"  e  47,05m  até  o
vértice M-1949, de coordenadas N=7.542.852,722m e E=521.259,615m; 291°59'12" e
108,80m  até  o  vértice  M-1950,  de  coordenadas  N=7.542.893,456m  e
E=521.158,727m;  327°03'42"  e  43,43m  até  o  vértice  M-1951,  de  coordenadas
N=7.542.929,900m e E=521.135,115m; 358°49'45" e 30,32m até o vértice M-1952, de
coordenadas  N=7.542.960,212m  e  E=521.134,495m;  111°34'21"  e  12,84m  até  o
vértice M-1953, de coordenadas N=7.542.955,490m e E=521.146,440m; 81°37'41" e
120,22m  até  o  vértice  M-1944,  de  coordenadas  N=7.542.972,994m  e
E=521.265,380m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCII - gleba 92: a descrição com área de 11,9062 Ha e perímetro de 1.456,16 m,
tem início no vértice M-1954, de coordenadas N=7.543.620,268m e E=521.109,549m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 114°22'25" e 128,46 m até o
vértice M-1955, de coordenadas N=7.543.567,256m e E=521.226,556m; 114°22'25" e
128,46m  até  o  vértice  M-1955,  de  coordenadas  N=7.543.567,256m  e
E=521.226,556m;  144°36'13"  e  330,26m  até  o  vértice  M-1956,  de  coordenadas
N=7.543.298,037m e E=521.417,855m; 235°22'10" e 168,96m até o vértice M-1957,
de coordenadas N=7.543.202,020m e E=521.278,829m; 279°14'57" e 132,64m até o
vértice M-1958, de coordenadas N=7.543.223,339m e E=521.147,910m; 339°43'29" e
137,57m  até  o  vértice  M-1959,  de  coordenadas  N=7.543.352,383m  e
E=521.100,239m;  297°17'48"  e  87,64m  até  o  vértice  M-1960,  de  coordenadas
N=7.543.392,574m e E=521.022,360m; 327°11'33" e 25,58m até o vértice M-1961, de
coordenadas  N=7.543.414,071m  e E=521.008,502m;  291°56'33"  e  104,18m  até  o
vértice M-1962, de coordenadas N=7.543.452,999m e E=520.911,873m; 316°56'20" e
44,01m  até  o  vértice  M-1963,  de  coordenadas  N=7.543.485,157m  e
E=520.881,822m;  360°00'00"  e  49,31m  até  o  vértice  M-1964,  de  coordenadas
N=7.543.534,466m e E=520.881,822m; 45°02'13" e 39,44m até o vértice M-1965, de
coordenadas  N=7.543.562,336m  e  E=520.909,727m;  72°22'14"  e  49,55m  até  o
vértice M-1966, de coordenadas N=7.543.577,343m e E=520.956,951m; 73°11'55" e
96,42m  até  o  vértice  M-1967,  de  coordenadas  N=7.543.605,213m  e
E=521.049,253m;  75°58'50"  e  62,15m  até  o  vértice  M-1954,  de  coordenadas
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N=7.543.620,268m  e  E=521.109,549m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XCIII - gleba 93: a descrição com área de 4,5399 Ha e perímetro de 1.240,83 m,
tem início no vértice M-1968, de coordenadas N=7.543.968,732m e E=520.260,357m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°25'32" e 105,04 m até o
vértice M-1969, de coordenadas N=7.543.882,245m e E=520.319,963m; 145°25'32" e
105,04m  até  o  vértice  M-1969,  de  coordenadas  N=7.543.882,245m  e
E=520.319,963m;  98°21'57"  e  89,89m  até  o  vértice  M-1970,  de  coordenadas
N=7.543.869,166m e E=520.408,900m; 147°36'48" e 97,96m até o vértice M-1971, de
coordenadas  N=7.543.786,446m  e  E=520.461,368m;  166°25'50"  e  91,71m  até  o
vértice M-1972, de coordenadas N=7.543.697,299m e E=520.482,885m; 287°04'56" e
58,72m  até  o  vértice  M-1973,  de  coordenadas  N=7.543.714,549m  e
E=520.426,753m;  306°21'00"  e  101,28m  até  o  vértice  M-1974,  de  coordenadas
N=7.543.774,576m e E=520.345,184m; 313°59'34" e 89,51m até o vértice M-1975, de
coordenadas  N=7.543.836,748m  e  E=520.280,787m;  234°29'46"  e  73,83m  até  o
vértice M-1976, de coordenadas N=7.543.793,871m e E=520.220,684m; 225°02'11" e
45,51m  até  o  vértice  M-1977,  de  coordenadas  N=7.543.761,714m  e
E=520.188,485m;  237°33'41"  e  83,93m  até  o  vértice  M-1978,  de  coordenadas
N=7.543.716,693m e E=520.117,649m; 260°13'48" e 44,84m até o vértice M-1979, de
coordenadas N=7.543.709,084m e E=520.073,463m; 3°45'38" e 56,91m até o vértice
M-1980, de coordenadas N=7.543.765,868m e E=520.077,195m; 25°46'57" e 69,30m
até  o  vértice  M-1981,  de  coordenadas  N=7.543.828,266m  e  E=520.107,336m;
85°21'54"  e  56,57m  até  o  vértice  M-1982,  de  coordenadas  N=7.543.832,838m  e
E=520.163,723m;  13°00'54"  e  32,30m  até  o  vértice  M-1983,  de  coordenadas
N=7.543.864,306m e E=520.170,997m; 24°13'33" e 73,64m até o vértice M-1984, de
coordenadas  N=7.543.931,459m  e  E=520.201,213m;  57°46'51"  e  69,91m  até  o
vértice M-1968, de coordenadas N=7.543.968,732m e E=520.260,357m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCIV - gleba 94: a descrição com área de 3,1106 Ha e perímetro de 931,69 m, tem
início  no  vértice  M-1985,  de  coordenadas  N=7.544.224,893m  e  E=517.448,922m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 97°38'15" e 126,96 m até o
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vértice M-1986, de coordenadas N=7.544.208,020m e E=517.574,754m; 97°38'15" e
126,96m  até  o  vértice  M-1986,  de  coordenadas  N=7.544.208,020m  e
E=517.574,754m;  142°45'34"  e  84,86m  até  o  vértice  M-1987,  de  coordenadas
N=7.544.140,466m e E=517.626,105m; 226°12'20" e 45,44m até o vértice M-1988, de
coordenadas  N=7.544.109,018m  e  E=517.593,304m;  232°09'36"  e  48,93m  até  o
vértice M-1989, de coordenadas N=7.544.079,004m e E=517.554,667m; 260°08'45" e
50,11m até o vértice M-1990, de coordenadas N=7.544.070,428m e E=517.505,296m;
261°15'55" e 56,47m até o  vértice  M-1991,  de  coordenadas N=7.544.061,853m e
E=517.449,485m;  264°28'44"  e  66,85m  até  o  vértice  M-1992,  de  coordenadas
N=7.544.055,421m e E=517.382,942m; 244°33'55" e 49,92m até o vértice M-1993, de
coordenadas  N=7.544.033,983m  e  E=517.337,864m;  233°33'52"  e  61,37m  até  o
vértice M-1994, de coordenadas N=7.543.997,537m e E=517.288,494m; 242°28'38" e
30,36m  até  o  vértice  M-1995,  de  coordenadas  N=7.543.983,509m  e
E=517.261,573m;  3°52'00"  e  5,82m  até  o  vértice  M-1996,  de  coordenadas
N=7.543.989,313m e E=517.261,965m; 49°50'42" e 119,44m até o vértice M-1997, de
coordenadas  N=7.544.066,332m  e  E=517.353,250m;  31°06'20"  e  185,19m  até  o
vértice M-1985, de coordenadas N=7.544.224,893m e E=517.448,922m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCV - gleba 95: a descrição com área de 0,6747 Ha e perímetro de 352,57 m, tem
início  no  vértice  M-1998,  de  coordenadas  N=7.544.245,387m  e  E=517.938,740m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 176°52'07" e 133,45 m até o
vértice M-1999, de coordenadas N=7.544.112,135m e E=517.946,029m; 176°52'07" e
133,45m  até  o  vértice  M-1999,  de  coordenadas  N=7.544.112,135m  e
E=517.946,029m;  274°34'07"  e  41,61m  até  o  vértice  M-2000,  de  coordenadas
N=7.544.115,449m e E=517.904,555m; 339°03'03" e 78,05m até o vértice M-2001, de
coordenadas  N=7.544.188,340m  e  E=517.876,649m;  352°02'49"  e  26,99m  até  o
vértice M-2002, de coordenadas N=7.544.215,071m e E=517.872,914m; 65°16'17" e
72,47m  até  o  vértice  M-1998,  de  coordenadas  N=7.544.245,387m  e
E=517.938,740m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCVI - gleba 96: a descrição com área de 0,9240 Ha e perímetro de 470,99 m, tem
início  no  vértice  M-2003,  de  coordenadas  N=7.544.057,575m  e  E=518.961,686m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 191°05'02" e 61,18 m até o
vértice M-2004, de coordenadas N=7.543.997,537m e E=518.949,925m; 191°05'02" e
61,18m  até  o  vértice  M-2004,  de  coordenadas  N=7.543.997,537m  e
E=518.949,925m;  195°16'23"  e  48,89m  até  o  vértice  M-2005,  de  coordenadas
N=7.543.950,372m e E=518.937,046m; 215°42'39" e 102,97m até o vértice M-2006,
de coordenadas N=7.543.866,762m e E=518.876,942m; 240°50'00" e 7,14m até o
vértice M-2007, de coordenadas N=7.543.863,284m e E=518.870,711m; 344°04'56" e
37,85m  até  o  vértice  M-2008,  de  coordenadas  N=7.543.899,680m  e
E=518.860,331m;  18°03'42"  e  161,50m  até  o  vértice  M-2009,  de  coordenadas
N=7.544.053,225m e E=518.910,404m; 85°09'06" e 51,47m até o vértice M-2003, de
coordenadas N=7.544.057,575m e E=518.961,686m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XCVII - gleba 97: a descrição com área de 0,2852 Ha e perímetro de 345,66 m, tem
início  no  vértice  M-2010,  de  coordenadas  N=7.544.297,079m  e  E=519.193,260m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 206°35'38" e 54,47 m até o
vértice M-2011, de coordenadas N=7.544.248,367m e E=519.168,874m; 206°35'38" e
54,47m até o vértice M-2011, de coordenadas N=7.544.248,367m e E=519.168,874m;
204°55'58" e 66,20m até o  vértice  M-2012,  de  coordenadas N=7.544.188,340m e
E=519.140,968m;  204°28'14"  e  45,02m  até  o  vértice  M-2013,  de  coordenadas
N=7.544.147,361m e E=519.122,318m; 2°20'54" e 89,35m até o vértice M-2014, de
coordenadas  N=7.544.236,638m  e  E=519.125,979m;  47°00'56"  e  83,23m  até  o
vértice M-2015, de coordenadas N=7.544.293,383m e E=519.186,864m; 59°58'43" e
7,39m até o vértice M-2010, de coordenadas N=7.544.297,079m e E=519.193,260m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCVIII - gleba 98: a descrição com área de 0,1309 Ha e perímetro de 286,23 m,
tem início no vértice M-2016, de coordenadas N=7.544.262,189m e E=519.284,097m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 160°16'49" e 27,12 m até o
vértice M-2017, de coordenadas N=7.544.236,656m e E=519.293,249m; 160°16'49" e
27,12m  até  o  vértice  M-2017,  de  coordenadas  N=7.544.236,656m  e
E=519.293,249m;  174°14'22"  e  108,71m  até  o  vértice  M-2018,  de  coordenadas
N=7.544.128,491m e E=519.304,161m; 243°19'40" e 10,68m até o vértice M-2019, de
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coordenadas  N=7.544.123,698m  e  E=519.294,619m;  337°13'25"  e  14,31m  até  o
vértice M-2020, de coordenadas N=7.544.136,888m e E=519.289,080m; 358°18'46" e
72,92m  até  o  vértice  M-2021,  de  coordenadas  N=7.544.209,778m  e
E=519.286,933m;  356°54'08"  e  52,49m  até  o  vértice  M-2016,  de  coordenadas
N=7.544.262,189m  e  E=519.284,097m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XCIX - gleba 99: a descrição com área de 2,3425 Ha e perímetro de 1.305,95 m,
tem início no vértice M-2022, de coordenadas N=7.548.178,043m e E=520.871,089m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 100°42'00" e 80,83 m até o
vértice M-2023, de coordenadas N=7.548.163,036m e E=520.950,511m; 100°42'00" e
80,83m até o vértice M-2023, de coordenadas N=7.548.163,036m e E=520.950,511m;
117°40'11"  e  96,95m até  o  vértice  M-2024,  de  coordenadas  N=7.548.118,015m  e
E=521.036,374m;  84°28'47"  e  66,85m  até  o  vértice  M-2025,  de  coordenadas
N=7.548.124,446m e E=521.102,917m; 111°00'47" e 7,57m até o vértice M-2026, de
coordenadas  N=7.548.121,731m  e  E=521.109,984m;  222°20'33"  e  14,70m  até  o
vértice M-2027, de coordenadas N=7.548.110,870m e E=521.100,086m; 245°20'31" e
92,38m  até  o  vértice  M-2028,  de  coordenadas  N=7.548.072,329m  e
E=521.016,130m;  297°41'37"  e  96,02m  até  o  vértice  M-2029,  de  coordenadas
N=7.548.116,953m e E=520.931,110m; 284°39'00" e 58,91m até o vértice M-2030, de
coordenadas  N=7.548.131,851m  e  E=520.874,118m;  272°29'55"  e  180,22m  até  o
vértice M-2031, de coordenadas N=7.548.139,708m e E=520.694,068m; 266°25'50" e
115,69m  até  o  vértice  M-2032,  de  coordenadas  N=7.548.132,506m  e
E=520.578,607m;  261°21'02"  e  95,02m  até  o  vértice  M-2033,  de  coordenadas
N=7.548.118,216m e E=520.484,668m; 59°57'45" e 106,67m até o vértice M-2034, de
coordenadas  N=7.548.171,611m  e  E=520.577,011m;  88°44'49"  e  294,15m  até  o
vértice M-2022, de coordenadas N=7.548.178,043m e E=520.871,089m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

C - gleba 100: a descrição com área de 7,4215 Ha e perímetro de 1.772,70 m, tem
início  no  vértice  M-2035,  de  coordenadas  N=7.548.879,782m  e  E=521.670,763m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 157°51'13" e 41,79 m até o
vértice M-2036, de coordenadas N=7.548.841,078m e E=521.686,516m; 157°51'13" e
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41,79m  até  o  vértice  M-2036,  de  coordenadas  N=7.548.841,078m  e
E=521.686,516m;  212°48'50"  e  38,53m  até  o  vértice  M-2037,  de  coordenadas
N=7.548.808,694m e E=521.665,635m; 185°18'32" e 33,34m até o vértice M-2038, de
coordenadas  N=7.548.775,496m  e E=521.662,550m;  107°50'44"  e  229,83m  até  o
vértice M-2039, de coordenadas N=7.548.705,063m e E=521.881,322m; 204°05'41" e
166,21m  até  o  vértice  M-2040,  de  coordenadas  N=7.548.553,333m  e
E=521.813,466m;  218°53'30"  e  277,00m  até  o  vértice  M-2041,  de  coordenadas
N=7.548.337,731m e E=521.639,549m; 232°45'33" e 160,68m até o vértice M-2042,
de coordenadas N=7.548.240,491m e E=521.511,628m; 16°19'58" e 19,82m até o
vértice M-2043, de coordenadas N=7.548.259,508m e E=521.517,201m; 28°00'35" e
77,70m até o vértice M-2044, de coordenadas N=7.548.328,111m e E=521.553,693m;
43°58'30"  e 163,85m até o  vértice  M-2045,  de  coordenadas N=7.548.446,023m e
E=521.667,460m;  19°40'37"  e  63,75m  até  o  vértice  M-2046,  de  coordenadas
N=7.548.506,051m e E=521.688,925m; 342°03'04" e 76,62m até o vértice M-2047, de
coordenadas  N=7.548.578,942m  e  E=521.665,314m;  286°40'46"  e  112,04m  até  o
vértice M-2048, de coordenadas N=7.548.611,100m e E=521.557,986m; 354°16'55" e
64,64m  até  o  vértice  M-2049,  de  coordenadas  N=7.548.675,415m  e
E=521.551,546m;  36°26'36"  e  213,20m  até  o  vértice  M-2050,  de  coordenadas
N=7.548.846,923m e E=521.678,192m; 347°15'36" e 33,69m até o vértice M-2035, de
coordenadas N=7.548.879,782m e E=521.670,763m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CI - gleba 101: a descrição com área de 16,0159 Ha e perímetro de 3.781,15 m,
tem início no vértice M-2051, de coordenadas N=7.549.764,160m e E=522.837,448m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°23'15" e 72,58 m até o
vértice M-2052, de coordenadas N=7.549.704,425m e E=522.878,676m; 145°23'15" e
72,58m  até  o  vértice  M-2052,  de  coordenadas  N=7.549.704,425m  e
E=522.878,676m;  192°08'03"  e  97,37m  até  o  vértice  M-2053,  de  coordenadas
N=7.549.609,234m e E=522.858,210m; 257°39'52" e 295,34m até o vértice M-2054,
de coordenadas N=7.549.546,138m e E=522.569,688m; 275°03'31" e 182,96m até o
vértice M-2055, de coordenadas N=7.549.562,270m e E=522.387,443m; 266°16'05" e
623,48m  até  o  vértice  M-2056,  de  coordenadas  N=7.549.521,690m  e
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E=521.765,288m;  285°10'40"  e  113,78m  até  o  vértice  M-2057,  de  coordenadas
N=7.549.551,478m e E=521.655,481m; 265°22'27" e 515,02m até o vértice M-2058,
de coordenadas N=7.549.509,942m e E=521.142,137m; 303°11'39" e 28,22m até o
vértice M-2059, de coordenadas N=7.549.525,391m e E=521.118,523m; 357°45'37" e
69,79m até o vértice M-2060, de coordenadas N=7.549.595,126m e E=521.115,796m;
75°58'50"  e  79,65m  até  o  vértice  M-2061,  de  coordenadas  N=7.549.614,421m  e
E=521.193,072m;  91°06'01"  e  111,64m  até  o  vértice  M-2062,  de  coordenadas
N=7.549.612,277m e E=521.304,692m; 90°00'00" e 120,21m até o vértice M-2063, de
coordenadas  N=7.549.612,277m  e  E=521.424,899m;  102°30'49"  e  98,95m  até  o
vértice M-2064, de coordenadas N=7.549.590,838m e E=521.521,495m; 90°00'00" e
94,45m  até  o  vértice  M-2065,  de  coordenadas  N=7.549.590,838m  e
E=521.615,943m;  45°02'09"  e  87,98m  até  o  vértice  M-2066,  de  coordenadas
N=7.549.653,010m e E=521.678,192m; 91°54'25" e 64,43m até o vértice M-2067, de
coordenadas  N=7.549.650,866m  e E=521.742,589m;  106°01'14"  e  178,66m  até  o
vértice M-2068, de coordenadas N=7.549.601,558m e E=521.914,313m; 96°03'55" e
101,46m  até  o  vértice  M-2069,  de  coordenadas  N=7.549.590,838m  e
E=522.015,202m;  84°30'51"  e  112,13m  até  o  vértice  M-2070,  de  coordenadas
N=7.549.601,558m e E=522.126,822m; 78°07'33" e 125,03m até o vértice M-2071, de
coordenadas  N=7.549.627,284m  e  E=522.249,175m;  78°28'48"  e  107,34m  até  o
vértice M-2072, de coordenadas N=7.549.648,722m e E=522.354,357m; 88°11'02" e
135,30m  até  o  vértice  M-2073,  de  coordenadas  N=7.549.653,010m  e
E=522.489,589m;  74°22'35"  e  167,17m  até  o  vértice  M-2074,  de  coordenadas
N=7.549.698,031m e E=522.650,581m; 70°30'43" e 198,22m até o vértice M-2051, de
coordenadas N=7.549.764,160m e E=522.837,448m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CII - gleba 102: a descrição com área de 0,4209 Ha e perímetro de 596,56 m, tem
início  no  vértice  M-2075,  de  coordenadas  N=7.550.073,811m  e  E=524.227,712m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 224°54'31" e 63,08 m até o
vértice M-2076, de coordenadas N=7.550.029,139m e E=524.183,182m; 224°54'31" e
63,08m  até  o  vértice  M-2076,  de  coordenadas  N=7.550.029,139m  e
E=524.183,182m;  262°54'29"  e  236,75m  até  o  vértice  M-2077,  de  coordenadas
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N=7.549.999,909m e E=523.948,244m; 59°46'29" e 43,39m até o vértice M-2078, de
coordenadas  N=7.550.021,752m  e  E=523.985,736m;  93°00'33"  e  81,68m  até  o
vértice M-2079, de coordenadas N=7.550.017,464m e E=524.067,305m; 68°29'01" e
87,68m  até  o  vértice  M-2080,  de  coordenadas  N=7.550.049,622m  e
E=524.148,873m;  65°24'16"  e  56,66m  até  o  vértice  M-2081,  de  coordenadas
N=7.550.073,204m e E=524.200,391m; 88°43'43" e 27,33m até o vértice M-2075, de
coordenadas N=7.550.073,811m e E=524.227,712m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CIII - gleba 103: a descrição com área de 0,1818 Ha e perímetro de 320,82 m, tem
início  no  vértice  M-2082,  de  coordenadas  N=7.550.286,880m  e  E=524.651,807m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  182°26'58" e 8,52 m até o
vértice M-2083, de coordenadas N=7.550.278,371m e E=524.651,443m; 182°26'58" e
8,52m até o vértice M-2083, de coordenadas N=7.550.278,371m e E=524.651,443m;
249°35'10" e 62,02m até o  vértice  M-2084,  de  coordenadas N=7.550.256,737m e
E=524.593,314m;  260°55'56"  e  92,74m  até  o  vértice  M-2085,  de  coordenadas
N=7.550.242,122m e E=524.501,735m; 60°17'10" e 13,88m até o vértice M-2086, de
coordenadas  N=7.550.249,000m  e  E=524.513,788m;  71°56'15"  e  110,63m  até  o
vértice M-2087, de coordenadas N=7.550.283,302m e E=524.618,968m; 83°46'55" e
33,03m  até  o  vértice  M-2082,  de  coordenadas  N=7.550.286,880m  e
E=524.651,807m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

CIV - gleba 104: a descrição com área de 2,0595 Ha e perímetro de 776,17 m, tem
início  no  vértice  M-2088,  de  coordenadas  N=7.553.625,280m  e  E=520.897,402m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 178°12'45" e 60,86 m até o
vértice M-2089, de coordenadas N=7.553.564,446m e E=520.899,301m; 178°12'45" e
60,86m  até  o  vértice  M-2089,  de  coordenadas  N=7.553.564,446m  e
E=520.899,301m;  143°10'24"  e  130,12m  até  o  vértice  M-2090,  de  coordenadas
N=7.553.460,294m e E=520.977,292m; 143°11'04" e 88,94m até o vértice M-2091, de
coordenadas  N=7.553.389,088m  e  E=521.030,591m;  126°13'03"  e  39,23m  até  o
vértice M-2092, de coordenadas N=7.553.365,907m e E=521.062,243m; 201°17'36" e
40,80m  até  o  vértice  M-2093,  de  coordenadas  N=7.553.327,892m  e
E=521.047,427m;  271°47'16"  e  58,31m  até  o  vértice  M-2094,  de  coordenadas
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N=7.553.329,711m e E=520.989,149m; 323°39'07" e 220,92m até o vértice M-2095,
de coordenadas N=7.553.507,650m e E=520.858,209m; 358°12'30" e 68,64m até o
vértice M-2096, de coordenadas N=7.553.576,253m e E=520.856,063m; 23°24'41" e
40,32m  até  o  vértice  M-2097,  de  coordenadas  N=7.553.613,253m  e
E=520.872,084m;  64°35'31"  e  28,03m  até  o  vértice  M-2088,  de  coordenadas
N=7.553.625,280m  e  E=520.897,402m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

CV - gleba 105: a descrição com área de 0,1425 Ha e perímetro de 190,39 m, tem
início  no  vértice  M-2098,  de  coordenadas  N=7.554.470,677m  e  E=520.878,404m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°34'23" e 80,10 m até o
vértice M-2099, de coordenadas N=7.554.390,940m e E=520.885,979m; 174°34'23" e
80,10m  até  o  vértice  M-2099,  de  coordenadas  N=7.554.390,940m  e
E=520.885,979m;  220°36'12"  e  7,93m  até  o  vértice  M-2100,  de  coordenadas
N=7.554.384,922m e E=520.880,820m; 324°12'42" e 49,68m até o vértice M-2101, de
coordenadas  N=7.554.425,217m  e  E=520.851,770m;  30°21'53"  e  52,69m  até  o
vértice M-2098, de coordenadas N=7.554.470,677m e E=520.878,404m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

CVI - gleba 106: a descrição com área de 0,0080 Ha e perímetro de 70,35 m, tem
início  no  vértice  M-2012,  de  coordenadas  N=7.558.147,442m  e  E=530.947,478m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°44'52" e 24,19 m até o
vértice M-2013, de coordenadas N=7.558.147,126m e E=530.971,663m; 90°44'52" e
24,19m  até  o  vértice  M-2013,  de  coordenadas  N=7.558.147,126m  e
E=530.971,663m;  125°19'42"  e  11,70m  até  o  vértice  M-2014,  de  coordenadas
N=7.558.140,362m e E=530.981,206m; 281°51'18" e 34,46m até o vértice M-2012, de
coordenadas N=7.558.147,442m e E=530.947,478m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CVII - gleba 107: a descrição com área de 1,5508 Ha e perímetro de 529,033 m,
tem início no vértice M-2015, de coordenadas N=7.547.214,152m e E=520.372,832m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 175°33'20" e 120,72 m até o
vértice M-2016, de coordenadas N=7.547.093,790m e E=520.382,187m; 175°33'20" e
120,72m  até  o  vértice  M-2016,  de  coordenadas  N=7.547.093,790m  e
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E=520.382,187m;  224°46'19"  e  114,81m  até  o  vértice  M-2017,  de  coordenadas
N=7.547.012,285m e E=520.301,329m; 295°21'21" e 49,78m até o vértice M-2018, de
coordenadas  N=7.547.033,604m  e  E=520.256,341m;  334°43'32"  e  50,65m  até  o
vértice M-2019, de coordenadas N=7.547.079,405m e E=520.234,717m; 43°14'46" e
48,45m até o vértice M-2020, de coordenadas N=7.547.114,693m e E=520.267,908m;
45°02'08"  e  72,81m  até  o  vértice  M-2021,  de  coordenadas  N=7.547.166,146m  e
E=520.319,425m;  48°02'56"  e  71,81m  até  o  vértice  M-2015,  de  coordenadas
N=7.547.214,152m  e  E=520.372,832m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

CVIII - gleba 108: a descrição com área de 0,0644 Ha e perímetro de 262,809 m,
tem início no vértice M-2022, de coordenadas N=7.543.999,170m e E=526.223,394m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  99°49'44" e 82,12 m até o
vértice M-2023, de coordenadas N=7.543.985,152m e E=526.304,307m; 99°49'44" e
82,12m  até  o  vértice  M-2023,  de  coordenadas  N=7.543.985,152m  e
E=526.304,307m;  93°42'38"  e  48,03m  até  o  vértice  M-2024,  de  coordenadas
N=7.543.982,044m e E=526.352,234m; 267°37'21" e 76,04m até o vértice M-2025, de
coordenadas  N=7.543.978,889m  e  E=526.276,259m;  290°59'19"  e  56,62m  até  o
vértice M-2022, de coordenadas N=7.543.999,170m e E=526.223,394m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

CIX - gleba 109: a descrição com área de 1,0876 Ha e perímetro de 807,738 m, tem
início  no  vértice  M-2026,  de  coordenadas  N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 90°34'34" e 234,37 m até o
vértice M-2027, de coordenadas N=7.548.019,398m e E=516.947,192m; 90°34'34" e
234,37m  até  o  vértice  M-2027,  de  coordenadas  N=7.548.019,398m  e
E=516.947,192m;  173°59'01"  e  81,92m  até  o  vértice  M-2028,  de  coordenadas
N=7.547.937,931m e E=516.955,778m; 193°47'54" e 112,25m até o vértice M-2029,
de coordenadas N=7.547.828,916m e E=516.929,005m; 358°16'15" e 154,28m até o
vértice M-2030, de coordenadas N=7.547.983,124m e E=516.924,349m; 269°36'16" e
159,34m  até  o  vértice  M-2031,  de  coordenadas  N=7.547.982,024m  e
E=516.765,013m;  307°17'19"  e  65,58m  até  o  vértice  M-2026,  de  coordenadas
N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.”
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.018/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do  deputado Gustavo  Valadares,  esse projeto  visa  a  desafetar  bem

público e a autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao Município de São Gonçalo do Rio
Abaixo.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, retorna a esta comissão para
receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,
inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.018/2013 visa a desafetar o trecho entre o Km 45,5 e o 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.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. A medida 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.  Foi  esclarecido  que,  para
determinado  bem  imóvel  do  Estado  ser  objeto  de  doação,  é  imprescindível  sua
desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua finalidade pública.  O  DER-MG declarou-se
favorável  à  pretensão.  Por  seu  turno,  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 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, o imóvel 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.  Ademais,  ele  apenas
passará da esfera estadual para a municipal, sem redução do patrimônio público

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  nenhum  vício  que  pudesse  obstar  a  aprovação  da
proposição. O projeto foi amplamente debatido no 1º turno, e não houve fato novo
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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 4.018/2013 na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.018/2013
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Gonçalo do Rio Abaixo o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-129 compreendido entre o Km

45,5 e o Km 48, com a extensão de 2,5 km (dois vírgula cinco quilômetros).
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Rio Abaixo a área de que trata o art. 1º.
Parágrafo  único  -  O  trecho  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  integrará  o

perímetro urbano do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo como via urbana.
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 tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único
do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.132/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela “acrescenta parágrafos ao
art. 12 da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de
gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou benefícios  por
órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos
programas sociais que especifica”.
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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
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo acrescentar parágrafos ao art. 12 da

Lei  nº  18.692,  de  2009,  que  uniformiza  os  critérios  de  gestão  e  execução  para
transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da
administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que
especifica.

A proposição estabelece que, nos casos de não execução do plano de trabalho
objeto  do  convênio  decorrente  de  fato  superveniente  e  alheio  à  vontade  do
beneficiário, seja vedada a cobrança, pelo Estado, dos recursos de contrapartida não
utilizados.  No  entanto,  a  vedação  de  cobrança  não  atinge  as  parcelas  da
contrapartida que, à época da inexecução do objeto, já eram exigíveis e não foram
empregadas pelo beneficiário em decorrência de conduta dolosa ou culposa.

O  autor,  em  sua  justificação,  afirma  que  o  projeto  objetiva  tornar  mais  claro  o
entendimento  da  legislação  vigente  que  trata  das  transferências  voluntárias
executadas  por  meio  de  convênios  administrativos  assinados  entre  o  Estado  de
Minas Gerais e os municípios  nos quais  seja exigido,  por parte do beneficiário,  o
emprego de contrapartida de recursos.

Amplamente debatida no 1º turno, a matéria foi aprovada na forma original, pelo
Plenário.

Conforme  manifestação  desta  comissão  no  1º  turno,  destaca-se  que  a
implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário,
e, por conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto apenas evitar a
cobrança  indevida  dos  recursos  orçamentários  destinados  às  contrapartidas  a
convênios em que o Estado seja partícipe, nos casos em que a falta da sua aplicação
tenha decorrido de fato superveniente e alheio à vontade.

Por fim, com o intuito de aprimorar a proposição, apresentamos, em 2º turno, o
Substitutivo nº 1, que, em sua essência, promove correções de técnica legislativa e
aprimora o projeto.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.132/2013, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza
os critérios de gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou
benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos
no âmbito dos programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009, o seguinte

art. 12-A:
“Art. 12-A - No caso de não execução de plano de trabalho objeto de convênio, por

parte do beneficiário,  deste não será cobrada a contrapartida que não tenha sido
empregada.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se a todos os convênios celebrados
pelo Poder Executivo em que seja exigido o cumprimento de contrapartida.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Tiago Ulisses, relator - Ulysses Gomes - Zé Maia.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.243/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.243/2013 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Delfinópolis 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
O Projeto de Lei nº 4.243/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Delfinópolis  o  imóvel  com  área  de  10.000m²,  situado  na
Fazenda  Bom  Jardim,  nesse  município,  para  ser  destinado  à  ampliação  da  rede
municipal de ensino.
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A proposição determina, ainda, no art. 2º, que o imóvel 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.  3°,  que  essa
autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido
ao registro do bem; e, no art. 4°, que o Município de Delfinópolis deverá encaminhar à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove
a nova destinação do imóvel.

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 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 4.243/2013, no

2º turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º 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 e sua doação ao Município de
Juatuba.

Aprovado em 1º turno com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
e com a Emenda nº 2, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a
proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
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turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.257/2013, em sua forma original, visa a desafetar o trecho da

Rodovia MG-050 compreendido entre a ponte sobre o Rio Paraopeba e o trecho de
acesso à Cervejaria Brahma, 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. Em sua justificação, os autores esclarecem que a transferência
do trecho é de interesse do município e dará autonomia à administração local para
efetivar obras de recuperação e conservação, além de já integrar o perímetro urbano
e possuir características que permitem a instalação de via urbana.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a autorização e
doação em estudo implicam apenas transferência da titularidade do bem, mas não a
mudança de sua natureza jurídica. A comissão baixou a proposição 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  e  especificou  melhor  o  trecho  a  ser  doado.  A  Comissão  de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto e apresentou a Emenda nº 1, que inclui o detalhamento proposto pelo DER.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas apontou que os trechos
abrangidos pela proposição já apresentam características urbanas e que a doação
permitiria  sua melhor  integração à  rede viária  do  município.  Apresentou,  ainda,  a
Emenda nº 2, com vistas a uniformizar, sob a denominação de Raimundo Gabriel de
Rezende - Dico Rezende, a denominação do trecho com outro, da mesma via, em
Betim.

O projeto foi aprovado pelo plenário, em primeiro turno, com as Emendas nº 1 e nº
2.

Não  tendo  sido  apresentados  fatos  novos,  reiteramos  o  entendimento  desta
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Comissão  em  sua  análise  de  primeiro  turno,  de  não  haver  óbice  ao  trâmite  da
matéria. A eventual transformação do projeto em lei não acarretaria despesas para o
erário estadual nem interferiria negativamente na execução orçamentária estadual.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.257/2013, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.257/2013
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a
doá-lo ao Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-050 compreendido entre o Distrito

Industrial  de Juatuba e  o  Km 57,6,  com a extensão de 3,6 km (três  vírgula  seis
quilômetros).

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Juatuba a área
correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1º.

§ 1º -  O trecho passa a integrar o perímetro urbano do Município de Juatuba e
destina-se à instalação de via urbana.

§ 2º - O trecho fica denominado Raimundo Gabriel de Rezende - Dico Rezende.
Art. 3º - A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.295/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.295/2013 visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão
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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 § 1º do citado art. 189, a redação do vencido faz parte deste
parecer.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.295/2013,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o
imóvel  com área de 10.038m²,  situado no Distrito  de Itaim,  no lugar  denominado
Brochados,  naquele  Município,  para  ser  destinado  à  realização  de  atividades  de
interesse social da comunidade rural de Brochados.

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
tornar-se-á  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  de
Cachoeira de Minas encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -  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
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 4.295/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
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Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.295/2013
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cachoeira de

Minas  o  imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de  10.038,00m²  e  respectiva
benfeitoria,  com área de 165,00m², situado no Distrito de Itaim, lugar denominado
Brochados, Município de Cachoeira de Minas, registrado sob o nº 6.412, a fls. 214 do
Livro nº 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput  destina-se  ao  uso  da
comunidade rural de Brochados para realização de atividades de interesse social.

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 Cachoeira de Minas não houver procedido ao
registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Cachoeira de Minas encaminhará à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista
no art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.296/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.296/2013 visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em exame tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Dom Joaquim imóvel com área de 10.000m², situado no Distrito de
Gororós, naquele município, para ser destinado à instalação de um campo de futebol.

Cabe ressaltar que, para assegurar a proteção do interesse público, 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 de Dom Joaquim encaminhará à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove
a destinação do imóvel conforme estabelecido nessa autorização.

A transferência da titularidade de bem público 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 dos 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 nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.296/2013, no

2º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.297/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.297/2013 visa autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que especifica.
Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Pará de Minas imóvel com área de 1.170m², situado na Praça Galba Veloso, s/nº,
nesse município, para ser destinado ao funcionamento da Policlínica Nossa Senhora
da Piedade, afim de melhorar o atendimento dos pará-minenses na área da saúde.

Cabe ressaltar que, para assegurar a proteção do interesse público, o art. 2º do
projeto 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 tornar-se-á 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  de  Pará  de Minas encaminhará  à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove
a destinação do imóvel conforme estabelecido nessa autorização.

A transferência da titularidade de bem público somente pode ser realizada com a
autorização da 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 dessa 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 4.297/2013, no

2º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
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Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.303/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.303/2013 visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Papagaios o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.303/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Papagaios imóvel constituído dos lotes nºs 7, 8, 9, 10, 11 e 12
da Quadra 18, com área total de 2.160m², situado no lugar denominado Vila Nossa
Senhora de Fátima, nesse município.

De acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, o bem será destinado à construção
de um complexo cultural e museu em memória de Bartolomeu Campos de Queiroz.

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
tornar-se-á  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 - Seplag - documento
que comprove a destinação do imóvel, conforme estabelecido nessa autorização.

A transferência da titularidade de bem público somente pode ser realizada com a
autorização da 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 dessa comissão de que o projeto de lei em análise se
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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 4.303/2013, no

2º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.403/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição,  de autoria  do  deputado Zé Maia,  dispõe sobre a desafetação de

trechos  rodoviários  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-los  ao  Município  de
Coromandel.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, 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  4.403/2013  dispõe  sobre  a  desafetação  de  trechos  das

Rodovias  Estaduais  LMG-747  e  LMG-730  e  autoriza  a  doação  das  áreas
correspondentes ao Município de Coromandel para que sejam transformadas em vias
públicas municipais. Estabelece que as áreas serão revertidas ao Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver
sido dada a destinação prevista.

Durante a tramitação em 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça propôs um
substitutivo  ao  texto  original  do  projeto,  com a  finalidade de  adequá-lo  à  técnica
legislativa.

Não havendo fato novo após a apreciação da matéria em 1º turno, ratificamos o
entendimento  desta  comissão  de  que  a  transformação  do  projeto  em  lei  não
acarretaria  despesas  para  o  Estado  nem  teria  repercussão  na  Lei  Orçamentária
Anual.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.403/2013, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Tiago Ulisses, relator - Ulysses Gomes - Zé Maia.

PROJETO DE LEI Nº 4.403/2013
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Coromandel os trechos rodoviários que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Ficam  desafetados  os  trechos  das  Rodovias  LMG-747  e  LMG-730,

compreendidos entre os quilômetros zero e um.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel as

áreas de que trata o art. 1º.
Parágrafo  único  -  As  áreas  a que se  refere  o “caput”  deste  artigo  integrarão o

perímetro  urbano do Município de Coromandel  e destinam-se à  instalação de via
urbana.

Art. 3º - Os trechos de rodovias objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.
2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.410/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, esse projeto dispõe sobre a desafetação
de imóvel  e autoriza o Poder  Executivo a doá-lo  ao município  de Catas Altas  da
Noruega.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna a este órgão colegiado
para receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o
art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
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Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.410/2013, em seu texto original, visa a desafetar imóvel com

área de 3.015m², localizado no Km 248 da Rodovia MG-482, no local denominado
Agapito, na zona rural do Município de Catas Altas da Noruega, e a autorizar o Poder
Executivo a doá-lo ao município para a instalação de uma estação de tratamento de
esgoto. Estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada essa destinação.

No 1º turno, o projeto foi baixado em diligência ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia que detém o domínio do
bem, para que se manifestasse sobre a situação efetiva do imóvel; e ao autor, para
que enviasse o registro do imóvel a ser doado. O DER-MG informou que o imóvel não
dispõe  de  matrícula  em  cartório  de  registro  de  imóveis  e  manifestou-se
favoravelmente  à  doação.  A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apontou  que  o
imóvel  não está  sendo  utilizado  pela  administração pública,  não necessitando  de
desafetação para os fins do projeto. Assim, apresentou o Substitutivo nº 1, na forma
do qual concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Já  esta  comissão,  por  ocasião  do  1º  turno,  opinou  que  que  a  proposição  não
acarreta despesas para o erário, e que o imóvel apenas passará da esfera estadual
para a municipal, ou seja, permanecerá na condição de bem público, não havendo
redução  do patrimônio  público.  Concordou com o  Substitutivo  nº1,  opinando pela
aprovação da matéria nessa forma.

A matéria foi aprovada pelo plenário na forma do substitutivo nº 1, constituindo o
vencido a que passamos a fazer referência.

O art. 1º, caput, autoriza a doação do imóvel supracitado. O parágrafo único do art.
1º estabelece como finalidade do imóvel a instalação de estação de tratamento de
esgoto. O art. 2º estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do doador caso, no
período de cinco anos da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º. O art. 3º contém a cláusula
de vigência.
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Não havendo fatos novos após a emissão do parecer de 1º  turno, reiteramos o
entendimento da ocasião. A doação do imóvel não acarretaria despesas para o erário
nem outras repercussões orçamentárias.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.410/2013, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 4.410/2013
(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Catas Altas da Noruega o imóvel que especifica.

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

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Catas Altas da Noruega o imóvel com
área de 3.015m² (três  mil  e  quinze metros  quadrados),  localizado no Km 248 da
Rodovia MG-482, no local denominado Agapito, na zona rural desse município.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de uma
estação de tratamento de esgoto.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e retorna agora a este



1750
____________________________________________________________________________

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 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 de lei pretende acrescentar, entre as finalidades do imóvel, a construção
de  um  parque  de  exposições.  Argumenta  o  autor  da  matéria  que  a  medida  ora
proposta visa fomentar o agronegócio, base da economia local, e que, devido à ampla
área do imóvel,  o acréscimo da nova finalidade não prejudicará a implantação do
Centro  de  Recuperação de Dependentes  Químicos  nem a regularização fundiária
previstas inicialmente.

Cumpre salientar que o prefeito municipal de Antônio Carlos está de acordo com
proposta,  visto  que  o  município  não  dispõe  de  outra  área  pública  adequada  ao
desenvolvimento de atividades de relevância econômica e social que sirva de apoio
aos produtores rurais da região.

Também  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  posicionou-se
favoravelmente à alteração pretendida,  uma vez que ela não causará prejuízo  às
demais  finalidades  do  imóvel  e  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.

Reiteramos o entendimento de 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.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.519/2013, no

2º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.574/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do deputado Inácio Franco,  o projeto em epígrafe visa a autorizar  o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Gonçalo  do  Abaeté  o  imóvel  que
especifica.

Aprovada  em  primeiro  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela
Comissão de Constituição e Justiça, retorna agora a matéria para parecer de 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 a redação do vencido em
1º turno ao final deste parecer.

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.

O imóvel  se  destina  ao  funcionamento  do  Centro  de  Referência  de  Assistência
Social - Cras -, e já vem sendo utilizado para esse fim, beneficiando a população
local, especialmente seu segmento mais carente.

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
autarquia e não pelo Poder Executivo, o que foi corrigido por meio do Substitutivo nº
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno.

O DER-MG, por meio da nota técnica de 3/12/2013, manifestou-se favoravelmente
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à doação pretendida, pois a área já está cedida à municipalidade e a autarquia não
tem planos para sua utilização.

Ressaltamos  que projeto  de  lei  é  autorizativo,  o  proprietário  do  imóvel  está  de
acordo com a doação, e a efetivação da doação não acarretará despesas para o
Estado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.574/2013 no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 4.574/2013
(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica.

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

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do Abaete o imóvel com
área de 1.200m², situado na Rua 12 de Junho, nesse município, e registrado sob o nº
337, a fls. 40 do Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo do
Abaeté.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste artigo destina-se ao
funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social do Município.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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.
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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 integra esta peça opinativa.
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 que fica o Executivo autorizado a doar ao
município essa área.  Dispõe que a área destina-se a integrar a zona urbana e à
instalação de via urbana e estabelece sua reversão ao patrimônio do doador se não
lhe for dada essa destinação, no prazo de cinco anos.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. Ela 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. O DER-MG declarou-se favorável à
pretensão, visto que o referido trecho rodoviário já é considerado perímetro urbano.
Por sua vez, a prefeitura municipal de Frei Lagonegro informou que a transferência se
faz necessária em razão da urbanização do entorno do município e que o bem será
destinado à instalação de via urbana. 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, ele 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. Ademais, o imóvel apenas passará da esfera
estadual para a municipal, não acarretando redução do patrimônio público.

Nessa fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  nenhum  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 4.665/2013, na forma

do vencido em 1º turno.
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Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 4.665/2013
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Frei Lagonegro o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia 900-AMG-0220, localizada entre o

entroncamento da Rodovia MG-117 e o Município de Frei Lagonegro, a partir do Km
9,3.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frei Lagonegro 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 Frei Lagonegro 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 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. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.673/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  da  presidente  do  Tribunal  de Contas do  Estado de Minas  Gerais,  o
projeto de lei em epígrafe prevê a revisão anual dos vencimentos e proventos dos
servidores desse órgão para o exercício de 2013.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna a matéria a esta comissão para
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, no final deste parecer, a
redação do vencido, que o integra.
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Fundamentação
A proposição sob análise pretende,  em seu art.  1º,  efetuar  a revisão anual  dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCE-MG - mediante a aplicação do índice de 5,84%, nos termos do art. 24
da  Constituição Estadual.  Assim,  o  valor  do  padrão TC-01,  que atualmente  é  de
R$874,36, passará a ser de R$925,42, retroativo a 1º janeiro de 2013, e de R$969,38,
retroativo a 1º de janeiro de 2014.

No  1°  turno,  o  projeto  foi  aprovado  com  a  Emenda  nº  1,  a  qual  evidenciou  a
aplicação do índice de revisão no valor do padrão TC-01.

No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta
comissão, cabe destacar  que o projeto em tela implica a criação de despesas de
caráter  continuado para o erário,  estando,  portanto,  condicionado ao cumprimento
das normas que disciplinam a matéria financeira e orçamentária.

Segundo o inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  a  geração  de  despesas  será  acompanhada  de
declaração  do  ordenador  de  despesa  afirmando  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O § 1º do art. 17 da mesma lei
estabelece que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado,
como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos
dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Porém, o §
6º do referido artigo excepciona o reajustamento de remuneração de pessoal, de que
trata  o  inciso  X do  art.  37  da  Constituição da República,  do  cumprimento  dessa
exigência.

O art. 20, II, “a”, da LRF, por sua vez, estabelece que a despesa total com pessoal
do  Poder  Legislativo,  na  qual  se  incluem  as  despesas  do  TCE-MG,  não  poderá
exceder o percentual de 3% da receita corrente líquida - RCL. Ademais, o parágrafo
único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite total, a partir do qual
medidas  corretivas  deverão  ser  adotadas  para  evitar  que  o  limite  máximo  seja
atingido,  entre  as  quais  estão  a  vedação  de  concessão  de  vantagem,  aumento,
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reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título.  No  entanto,  o  referido
dispositivo  também  ressalva  a  revisão  geral  anual  da  observância  dos  limites
estabelecidos para o gasto com pessoal, objetivo da proposição em análise.

Cabe informar que o § 1º do art. 20 da LRF prevê que, nos Poderes Legislativos e
Judiciários de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma
proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da RCL, verificadas
nos  três  exercícios  financeiros  anteriores  à  publicação  da  citada  lei,  ocorrida  em
4/5/2000. De acordo com cálculos realizados na época, o limite da despesa total com
pessoal do TCE-MG foi fixado em 0,7728% da RCL, sendo o limite prudencial de
0,7342% da RCL. No entanto, a Decisão Conjunta da Assembleia Legislativa e do
Tribunal de Contas de 3/12/2013 ampliou o referido limite para 1,0000%.

A presidente do TCE-MG, ao encaminhar o projeto, informou que a despesa total
com pessoal “prevista no orçamento aprovado para o exercício de 2013, acrescida da
despesa  com  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores,  não
ultrapassará o limite máximo de 0,8938%”, limite definido na Decisão Conjunta da
Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas nº 01/2012, com validade até 31 de
dezembro  de  2013.  A  presidente  acrescentou  ainda  que,  com  a  aprovação  da
proposição,  as  despesas  totais  com  pessoal  do  TCE-MG  ficarão  entre  o  limite
prudencial e o limite máximo e ressaltou o fato de a LRF excepcionar a revisão geral
anual das medidas a serem tomadas quando o limite prudencial for excedido. Por fim,
apresentou  quadro  com  a  demonstração  mensal  do  impacto  da  proposta,  que
totalizará R$20.561.780,020 em 2013.

Em  3/12/2013,  por  meio  do  Ofício  nº  25.002/2013,  o  TCE-MG  encaminhou  a
estimativa  do  impacto  orçamentário  para  os  exercícios  de  2013,  2014 e  2015,  o
relatório de gestão fiscal do último quadrimestre e a projeção do relatório de gestão
fiscal,  incluída  a  revisão  anual.  Além  disso,  comunicou  a  existência  de  saldo
orçamentário no Grupo de Despesas de Pessoal  e Encargos Sociais  no  valor  de
R$8.500.000,00, o qual comporta parte do pagamento da revisão geral prevista no
projeto ora analisado. O passivo remanescente estaria condicionado à disponibilidade
orçamentária e financeira. A esse respeito,  cumpre mencionar  o Projeto de Lei nº
5.078/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento
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Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, até o
limite de R$84.037.111,00, sendo R$69.737.111,00 para pagamento de pessoal.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - publicado pelo TCE-MG em 30
de  maio  de  2014,  as  despesas  com  pessoal  do  referido  órgão  concernentes  ao
período de maio de 2013 a abril de 2014 se encontram em 0,8848% da RCL, portanto
abaixo  do  limite  prudencial  estabelecido  pela  mencionada  decisão  conjunta.
Somando-se  o  impacto  do  projeto  em  tela  estimado  para  2014  à  despesa  com
pessoal  constante  no mencionado relatório,  verificamos que esta corresponderá a
0,9459% da RCL, inferior ao limite prudencial estabelecido na Decisão Conjunta.

Destaque-se ainda que o projeto de lei em tela atende também ao disposto no art.
169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa
autorização em seu art. 14.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.673/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 4.673/2013
(Redação do Vencido)

Prevê, para o exercício de 2013, a revisão anual dos vencimentos e proventos dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  revistos,  a  partir  de  1°  de  janeiro  de  2013,  os  vencimentos  e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante
a aplicação do índice de 5,84% (cinco vírgula oitenta e quatro por cento), nos termos
do inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Art. 2º - Em virtude da aplicação do índice previsto no art. 1º, os incisos II e III do
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parágrafo único do art. 11 da Lei n° 20.227, de 11 de junho de 2012, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
Parágrafo único - O valor do padrão TC-01 passa a ser:
(...)
II - a partir de 1° de janeiro de 2013, R$925,42 (novecentos e vinte e cinco reais e

quarenta e dois centavos);
III -  a partir  de 1° de janeiro de 2014, R$969,38 (novecentos e sessenta e nove

reais e trinta e oito centavos).”.
Art.  3º  -  O Anexo I  da Lei  Estadual  n°  19.572,  de 10/8/2011, passará a vigorar

conforme o anexo desta lei.
Art. 4º - As disposições desta lei não se aplicam:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição da República, e sejam reajustados na forma prevista
no § 8° do mesmo artigo; e

II - ao servidor inativo de que trata o art. 9° da Lei Complementar Estadual n° 100,
de 5/11/2007.

Art.  5º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de Minas
Gerais.

Art. 6º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n°
101, de 4/5/2000.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1° de janeiro de 2013.

ANEXO
(A que se refere o art. 3º da Lei Estadual nº __, de__/__/2013)

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 19.572, de 10/8/2011)

I  -  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  de  Direção,  Chefia  e
Assessoramento da Secretaria do Tribunal de Contas
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I.1 - Cargos de Provimento em Comissão com Denominação Específica
* - O quadro de Cargos de Provimento em Comissão com Denominação Específica

foi publicado no Diário do Legislativo, de 14.6.2014.
I.2 - Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo
* - O quadro de Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo

foi publicado no Diário do Legislativo, de 14.6.2014.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  justiça,  o  projeto  de  lei  complementar  em
epígrafe “altera a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta
comissão,  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,
combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em tela pretende alterar a Lei Complementar nº 34,  de 1994, que
dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

De acordo com o ofício encaminhado pelo procurador-geral de justiça, o projeto
objetiva promover a atualização da Lei Complementar nº 34, de 1994, “de forma a
conferir instrumentos jurídicos e administrativos que possibilitem o cumprimento cada
vez  mais  eficiente  dos  objetivos  institucionais”.  Dentre  as  medidas  propostas,
destacam-se as alterações incidentes sobre o processo administrativo disciplinar dos
membros,  a  atualização  da  denominação  de  diversas  Promotorias  de  Justiça,  as
regras  de  movimentação  na  carreira,  bem  como  as  verbas  remuneratórias  e
indenizatórias dos membros do Ministério Público estadual.

Conforme  manifestação  desta  comissão  no  1º  turno,  o  Substitutivo  n°  1,  da
Comissão de Constituição e Justiça, incorporado ao Substitutivo n° 2, da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aprovado em Plenário, logrou reduzir o
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impacto projetado no que concerne ao benefício relativo ao gozo de férias. Do mesmo
modo, a nova redação dada a dispositivos do art. 18 do projeto, condicionando as
gratificações à edição de lei, supera a questão suscitada pelo Ministério Público sobre
a  impossibilidade  de  se  realizar  a  estimativa  de  impacto  tendo  em  vista  a
regulamentação posterior. Além disso, o substitutivo suprimiu o art. 15 do projeto, o
qual concedia um dia de licença compensatória a cada três dias úteis de exercício
simultâneo  dos  cargos  de  mais  de  um  órgão  de  execução,  e  o  art.  19,  o  qual
considerava o pagamento equivalente a um subsídio, a título de custeio de despesas
de transporte e mudança, quando o Promotor de Justiça for promovido para outra
comarca.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o procurador-geral de justiça enviou a
esta  Casa  ofício  apresentando  o  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  da
implementação das  medidas  constantes  no projeto  para os  exercícios  de  2014 a
2016.  De  acordo  com  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal  -  RGF  -  referente  ao  1º
quadrimestre de 2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de
Minas Gerais  -  DOMP-MG - em 22/5/2014, a relação entre a despesa líquida com
pessoal  e  a  RCL é  de  1,74%,  inferior  ao  limite  legal,  que  é  de  2%,  e  ao  limite
prudencial, que é de 1,90%. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta
original  para o exercício de 2014, tal  qual  encaminhado pelo Ministério  Público, o
valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a projeção da
RCL para o exercício de 2014 efetuada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -
e publicada em 30/5/2014.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da
Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. A
LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14. Ressaltamos, porém, que,
por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição Federal, a aplicação da proposta em
análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação  orçamentária  suficiente  para
atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

62/2014, no 2º turno, na forma do vencido em 1° turno.
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Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2014
(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a
organização do Ministério Público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alínea “b” do inciso VII do caput do art. 24 da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
VII - (...)
b) do processo disciplinar administrativo;”.
Art. 2º - Os incisos VI e VII do caput do art. 33 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

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

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

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

Art.  3º  -  Fica acrescentado ao art.  34  da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,  o
seguinte inciso IV:

“Art. 34 - (...)
IV - quando tiver analisado, no exercício de outra função, o mérito do pedido.”.
Art. 4º - Os incisos VI, VIII, XXI e XXII do caput do art. 39 da Lei Complementar nº

34, de 1994,  passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
caput  do  artigo  o  seguinte  inciso  XXXIII,  renumerando-se  o  inciso  XXXIII  como
XXXIV:

“Art. 39 - (...)
VI - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o vitaliciamento ou não de
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membro da instituição e apresentar à Câmara de Procuradores de Justiça, no prazo
de quinze dias, recurso contra a decisão proferida, o qual terá efeito suspensivo;

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

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

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

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

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

(...)
XXXIII - apurar falta disciplinar dos servidores do Ministério Público, na forma do art.

233;”.
Art. 5º - O caput  do art. 40 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  40 -  Os Subcorregedores-Gerais do Ministério  Público, escolhidos entre os

Procuradores  de  Justiça,  em  número  mínimo  de  seis,  serão  designados  pelo
Procurador-Geral  de  Justiça,  após  indicação  do  Corregedor-Geral  do  Ministério
Público.”.

Art. 6º - O caput  do art. 42 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

Art.  7º - O art.  43 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  43  -  O  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  será  assessorado  por
Subcorregedores-Gerais  e  por  até  dez  Promotores  de  Justiça  da  entrância  mais
elevada, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

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

Art. 8º - O inciso III do caput do art. 59 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 59 - (...)
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo Empresarial;”.
Art. 9º - Os incisos X e XI do caput do art. 61 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

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

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

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

Mulher.”.
Art. 10 - O inciso IX do caput do art. 63 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 63 - (...)
IX  -  remeter  ao  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  relatório  das  atividades

desempenhadas, na forma do regulamento próprio, e declaração de regularidade de
serviços;”.
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Art.  11 -  Os incisos XIV e XV do art.  69 da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 69 - (...)
XIV - informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas,

no  prazo  de  cento  e  oitenta  dias  contados  do  recebimento  de  relatório  final  de
comissão parlamentar de inquérito que indique a prática de atos de sua competência;

XV - informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas, no
prazo de cento e oitenta dias contados do recebimento de solicitação de apuração e
investigação  formulada  por  comissão  permanente  ou  comissão  especial  da
Assembleia Legislativa;”.

Art. 12 - O inciso XXIX do caput do art. 110 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

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

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

Art. 13 - O art. 118 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Parágrafo  único  -  A  hipótese  prevista  no  caput compreende  as  situações
decorrentes da aplicação do art. 8º da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de
2001.”.

Art. 14 - O § 6º do art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  caput do  artigo  os  seguintes
incisos XVII a XXI:

“Art. 119 - (...)
XVII - auxílio ao aperfeiçoamento profissional, mediante reembolso, para aquisição

de  livros  jurídicos  e  material  de  informática,  no  valor  anual  de  até  a  metade  do
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subsídio mensal, conforme critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral
de Justiça;

XVIII - gratificação mensal pelo exercício de coordenação de promotoria de justiça,
conforme disposto no art. 63, e de procuradoria de justiça, na forma da lei;

XIX - gratificação mensal pelo exercício em turma recursal, na forma da lei;
XX - auxílio-saúde, limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça;
XXI  -  auxílio-alimentação,  conforme  critérios  estabelecidos  em  resolução  do

Procurador-Geral de Justiça.
(...)
§  6º  -  O  membro  do  Ministério  Público  que  permanecer  de  plantão,  quando

escalado, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, terá direito a compensação ou indenização, a ser paga no prazo
de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

Art. 15 - O caput do art. 127 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 127 - Ao membro do Ministério Público, após cada período de cinco anos de
efetivo exercício de serviço público, será concedido o direito a férias-prêmio de três
meses, admitida a conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da
aposentadoria  ou  quando  requerida  para  gozo  e  indeferida  por  necessidade  do
serviço, limitada, neste caso, a um período de trinta dias por ano.”.

Art.  16 - Fica acrescentado ao art. 139 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte parágrafo único:

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

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

Art. 17 - O caput e os §§ 2º e 5º do art. 171 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 171 - O membro do Ministério Público encaminhará à Corregedoria-Geral do
Ministério  Público  relatórios  de  atividades,  na  forma  que  dispuser  o  regulamento
respectivo.
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(…)
§  2º  -  O  Corregedor-Geral  poderá,  a  qualquer  tempo,  de  ofício  ou  mediante

provocação do Procurador de Justiça ou do Promotor de Justiça designados na forma
determinada  pelo  art.  170,  impugnar,  fundamentadamente,  a  permanência  de
Promotor de Justiça na carreira, observado o disposto no inciso VI do art. 33 e nos §§
2º, 3º e 4º do art. 173.

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

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

Art. 18 - O art. 172 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 19 - O § 5º do art. 178 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6º e passando o
§ 6º a vigorar como § 7º:

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

complementarem  a  lista  pertinente  ou  os  mais  antigos,  segundo  o  critério  de
preenchimento  da vaga,  desde que não tenham sido  indicados a promoção ou a
remoção posteriores.

§ 6º - No caso de renúncia de todos os candidatos integrantes de lista indicados à
promoção para o mesmo cargo, haverá republicação do edital correspondente, o qual
adotará o mesmo critério de preenchimento da vaga recusada.”.

Art. 20 - O caput e o § 4º do art. 180 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam
a vigorar com a seguinte redação:

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

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

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

Art. 21 - O caput do art. 184 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso V:

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

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

vitaliciamento ou de instauração de incidente de sanidade mental.”.
Art.  22 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o

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

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

Art. 23 - O parágrafo único do art. 211 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211 - (...)
Parágrafo único - A advertência será feita por escrito e de forma reservada pelo

Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, por
delegação daquele.”.

Art. 24 - O art. 217 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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



1768
____________________________________________________________________________

Art. 25 - O § 2º do art. 226 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

da portaria no órgão oficial e a decisão condenatória interrompem a prescrição.”.
Art. 26 - O art. 227 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a

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

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

Art. 27 - O art. 230 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 28 - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 34, de 1994, os seguintes
arts. 230-A e 230-B:

“Art. 230-A - O Procurador-Geral de Justiça não votará no julgamento dos recursos
apresentados contra decisão proferida em processo disciplinar administrativo.

Art. 230-B - O Corregedor-Geral não votará:
I - no julgamento de processo disciplinar administrativo instaurado contra membro

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

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

II.”.
Art. 29 - O art. 233 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a

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

Art. 30 - O § 3º do art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 241 - (...)
§  3º  -  A  comissão,  finalizada  a  sindicância,  apresentará  relatório  conclusivo,

encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.”.
Art. 31 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o seguinte art. 279-

A:
“Art. 279-A - Os direitos, os deveres, as garantias e as prerrogativas assegurados

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

Art. 32 - O art. 280 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 280 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.”.

Art. 33 - Ficam revogados o § 2º do art. 18, o § 6º do art. 33, o parágrafo único do
art. 63, o § 1º do art. 171, o parágrafo único do art. 216, o § 3º do art. 218 e o § 4º do
art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994.

Art. 34 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.982/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 630/2014, o projeto de lei em análise “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”.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão,
para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o
art. 189, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição sob análise 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. 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.

Assim, o projeto de lei  pretende desvincular  a obrigatoriedade de aplicação dos
recursos da referida compensação financeira no Fundo.  Entretanto,  mantém como
recursos os provenientes de operação de crédito interna e externa e as dotações
consignadas no orçamento fiscal.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, sob o ponto de vista financeiro
e orçamentário, escopo da análise desta comissão, o projeto de lei em tela não cria
despesas ao erário.  Ressalta-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 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, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.982/2014, em 2º

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.077/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, esse projeto autoriza o Poder Executivo a

doar à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - o imóvel que especifica
Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,  §  1º,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.
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Segue anexa a redação do vencido, que é parte da presente peça opinativa.
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 27.710,58 m² e respectivas edificações,
situado na Rua Gabirobas, Belo Horizonte. O imóvel destina-se ao funcionamento das
atividades hospitalar e acadêmica do Hospital Risoleta Tolentino Neves - HRTN.

Mantemos entendimento anterior de ser a proposição meritória. O 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
por  sua  gestão  acadêmica,  administrativa  e  financeira.  A unidade  funciona  como
importante  centro  de  atendimento  de  saúde  da  Região  Metropolitana,  além  de
desempenhar  relevante  papel  na  formação  de  alunos  dos  cursos  superiores.
Declarado  Hospital  de  Ensino,  é  hoje  fundamental  para  o  desenvolvimento  de
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, a medida reveste-se de razões de
interesse público  e  de  conveniência  administrativa.  Ademais,  não há repercussão
financeira  negativa,  porque o imóvel  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; trata a matéria apenas de regularizar e formalizar uma situação de fato.

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a  aprovação  da
proposição. 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 5.077/2014, na forma

do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 5.077/2014
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
- os imóveis que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Minas

Gerais - UFMG - os seguintes imóveis, situados na Rua Gabirobas, no Bairro Venda
Nova, no Município de Belo Horizonte, registrados no Livro 2 do Cartório do 5º Oficio
de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte:

I - área com 17.192,59m² (dezessete mil cento e noventa e dois vírgula cinquenta e
nove metros quadrados) e matrícula nº 62.327;

II - área com 9.468,03m² (nove mil quatrocentos e sessenta e oito vírgula zero três
metros quadrados) e matrícula nº 104.778.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se ao funcionamento
das  atividades  hospitalares  e  acadêmicas  do  Hospital  Risoleta  Tolentino  Neves  -
HRTN.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do doador se lhes
for atribuída destinação diversa da prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, a UFMG não
houver procedido ao registro dos imóveis.

Art. 4º - A UFMG encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
documento que comprove a destinação dos imóveis prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.093/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a
doar ao Estado 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 do Regimento Interno, a redação do
vencido faz parte deste parecer.
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Fundamentação
A proposição em análise, na forma aprovada em Plenário, sobre o qual passamos a

nos referir, 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.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública, o parágrafo único do seu art. 1º determina que o imóvel será destinado à
instalação de uma escola  estadual;  e  o art.  2º  determina a reversão do  bem ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da
Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia
Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei
Federal  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.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto 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 5.093/2014, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 5.093/2014
(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Estado 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
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-  DER-MG -  autorizado a doar  ao Estado o imóvel  constituído  de uma área com
9.750,00m²,  e  respectivas acessões,  localizado  no Município  de  Estrela  do  Sul  e
registrado sob a matrícula de nº 3.622, ficha 01, Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Estrela do Sul.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de uma
escola estadual.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe for dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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”.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1, 2 e 3, retorna agora o projeto a esta
comissão,  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,
combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise “altera a Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, e dá
outras providências”.

Conforme dispõe o projeto, são promovidas alterações que visam reajustar 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; alterar a 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 e portadores de certificado de habilitação técnica para
voos por instrumento (Instrument Flight Rules - IFR), quando em função de comando
designada  por  ato  do  Chefe  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  para  25%  da
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gratificação devida ao Comandante de Avião a Jato; alterar para o valor mínimo da
gratificação assegurada, ao mesmo título, ao Comandante de Avião a Jato, código
EX-41, 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;  modificar  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;
extinguir um cargo de Primeiro Oficial de Aeronave e criar um cargo de Comandante
de Avião destinado ao Gabinete Militar do Governador.

Conforme  manifestação  desta  comissão  no  1º  turno,  em  cumprimento  ao  que
determina a LRF, o governador do Estado enviou a esta Casa ofícios, por intermédio
da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  apresentando  o  impacto
orçamentário-financeiro  decorrente  da  implementação  das  medidas  constantes  no
projeto para os exercícios de 2014 a 2016.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o governador do Estado enviou a esta
Casa  o  Ofício  GAB.SEC  nº  200/14,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão,  apresentando o impacto  orçamentário-financeiro  para  um
exercício, decorrente da implementação dos reajustes. Considerando o impacto de
1.337.370,98 (um milhão trezentos  e  trinta e sete  mil  trezentos e  setenta reais  e
noventa e oito centavos) para o exercício de 2014, informado no ofício citado, e a
despesa de pessoal dos últimos 12 meses, tendo como referência o mês de abril de
2014,  obtém-se  percentual  inferior  ao  limite  prudencial  de  despesa  com  pessoal
estabelecido  pela  LRF.  Para  os  exercícios  de  2015  e  2016,  estima-se  o  mesmo
impacto  de  R$1.337.370,98  (um  milhão  trezentos  e  trinta  e  sete  mil  trezentos  e
setenta reais e noventa e oito centavos).

Destaca-se que o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de
27 de dezembro de 2011, que estabelece as condições para aplicação de recursos
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financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme
previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a
implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas
com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e
proventos, entre outros.

No  mesmo  ofício  supracitado,  o  Poder  Executivo  informa  que  o  aumento  de
despesa  gerado  pela  proposição  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais,
acrescentando que ele atende aos 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.

É importante registrar a necessidade de ser observado o limite temporal previsto no
parágrafo único do art. 21 da LRF, para a aprovação da presente proposição.

Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto no art. 169, II,
da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO
em vigor concede essa autorização em seu art. 14.

Ressaltamos, ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,
a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação
orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.094/2014, em 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014
(Redação do Vencido)

Altera a Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, e dá outras providências.
Art. 1º - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar

na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 2º - O parágrafo único do art. 91 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 91 - (…)
Parágrafo único -  Ao Piloto de Helicóptero, código EX-35,  e ao Comandante de

Avião, código EX-24, licenciados, respectivamente, como Piloto de Linha Aérea de
Helicóptero e Piloto de Linha Aérea de Avião, portadores de certificado de habilitação
técnica para voos por instrumento - Instrument Flight Rules - IFR -, quando em função
de  comando,  devidamente  designada  por  ato  do  Chefe  do  Gabinete  Militar  do
Governador, poderá ser atribuída a gratificação especial, correspondente a 25% da
gratificação devida ao Comandante de Avião a Jato.”.

Art.  3º  -  O art.  92  da  Lei  nº  11.406,  de  1994,  passa a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 92 - O valor da gratificação especial devida aos ocupantes de cargos de Chefe
de  Manutenção  de  Aeronave,  código  EX-28,  Mecânico  de  Manutenção  de
Helicóptero,  código  EX-37,  Técnico  de  Aeronave  do  Gabinete  Militar,  Chefe  de
Suprimento de Aeronave, código EX-33,  Controlador  Técnico de Aeronave,  código
EX-34, Auxiliar de Manutenção de Aeronave, código EX-27, e Chefe de Manutenção
de  Helicóptero,  código  EX-36,  será  calculado  de  acordo  com  os  percentuais
constantes  no  Anexo  VIII  desta  lei,  com  base  no  valor  mínimo  da  gratificação
assegurada, a mesmo título, ao Comandante de Avião a Jato, código EX-41.”.

Art. 4º - O Anexo VIII da Lei nº 11.406, de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo
II desta Lei.

Art. 5º - Fica extinto um cargo de Primeiro Oficial de Aeronave, código EX-25, de
que trata o Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, com lotação
no Gabinete Militar do Governador.

Art. 6º - Fica criado um cargo de Comandante de Avião, código EX-24, de que trata
o Anexo VIII  da  Lei  Delegada nº 174,  de 2007,  destinado ao Gabinete Militar  do
Governador.

Art. 7º - Em virtude do disposto nos arts. 5º e 6º desta Lei, o Anexo VIII da Lei
Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo III desta Lei.

Art. 8º - O cargo criado e o cargo extinto por esta lei serão identificados em decreto.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO XLII
(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

* - O Anexo XLII a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3/4/98,
foi publicado no Diário do Legislativo, de 14.6.2014.

ANEXO II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO VIII
(a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994)

* - O Anexo VIII, a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28/1/94, foi publicado
no Diário do Legislativo, de 14.6.2014.

ANEXO III
(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO VIII
(a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007)
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER

EXECUTIVO
* - O quadro com os cargos de natureza especial da Administração Direta do Poder

Executivo foi publicado no Diário do Legislativo, de 14.6.2014.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.133/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  presidente  do  Tribunal  de Justiça,  “fixa  o
percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder
Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2014”.

Aprovada no 1º turno com a Emenda n° 1, retorna a matéria a esta comissão para
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, no final deste parecer, a
redação do vencido, que o integra.
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Fundamentação
O projeto em análise fixa em 6% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário para o ano de 2014, nos termos do art. 37, inciso X, da
Constituição da República. Segundo o art. 1º, a partir de 1º de maio de 2014, o valor
do  padrão PJ-01,  constante  do  item “b”  da Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de
Vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, que compõe o Anexo X
da Lei nº 13.467, de 2000, passará a ser de R$ 1.027,13.

No 1° turno, o projeto foi aprovado com a Emenda nº 1, que modificou o Anexo X da
Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, para que ele passasse a refletir a alteração
do  valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos
contida no projeto.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação
da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,
estando,  portanto,  condicionada  ao  cumprimento  das  normas  que  disciplinam  a
matéria financeira e orçamentária.

Segundo o inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  a  geração  de  despesas  será  acompanhada  de
declaração  do  ordenador  de  despesa  afirmando  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o
plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O § 1º do art. 17 da mesma
lei  estabelece  que  os  atos  que  criarem  ou  aumentarem  despesa  de  caráter
continuado, como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em
vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
Porém, o § 6º  do referido artigo excepciona o reajustamento  de  remuneração de
pessoal,  de  que  trata  o  inciso  X  do  art.  37  da  Constituição  da  República,  do
cumprimento dessa exigência.

O art. 20, II, “b”, da LRF, por sua vez, estabelece que a despesa total com pessoal
do Poder Judiciário, na qual se incluem as despesas do Tribunal de Justiça - TJ - e do
Tribunal de Justiça Militar - TJM -, não poderá exceder o percentual de 6% da receita
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corrente líquida - RCL. Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite
prudencial de 95% do limite total,  a partir  do qual medidas corretivas deverão ser
adotadas  para  evitar  que  o  limite  máximo  seja  atingido,  entre  as  quais  estão  a
vedação  de  concessão  de  vantagem,  aumento,  reajuste  ou  adequação  de
remuneração a qualquer título. No entanto, o referido dispositivo também ressalva a
revisão  geral  anual  da  observância  dos  limites  estabelecidos  para  o  gasto  com
pessoal, objetivo da proposição em análise.

Segundo  informações  que  acompanham  a  justificação  do  projeto  e  o  Ofício  nº
027/DEF/GAB/2014,  de  11/4/2014,  do  TJM,  o impacto  gerado pela  concessão do
reajuste proposto representa, em 2014, o montante de R$96.555.982,80.

O mencionado ofício do TJM contém ainda a declaração do ordenador de despesa
desse órgão, informando que o impacto do projeto em tela “apresenta 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”.
Além disso, informa que o “Orçamento para a Justiça Militar, aprovado para 2014,
contempla a despesa decorrente da concessão do referido ajuste”.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - do TJ e do TJM, as despesas
com pessoal desses órgãos, concernentes ao período de maio de 2013 a abril de
2014, se encontram abaixo do limite prudencial estabelecido pela LRF. Adicionando-
se o valor do impacto financeiro da proposta, para o exercício de 2014, o valor ainda
permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  RCL  para  o  mesmo
período,  conforme  publicado  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  em
29/5/2014.

Destaque-se, ainda, que o projeto de lei em tela atende também ao disposto no art.
169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa
autorização em seu art. 14.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.133/2014, no 2°

turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 5.133/2014
(Redação do Vencido)

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reajustado em 6% (seis por cento), a partir de 1º de maio de 2014, o

valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos
constante do item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 18.909,
de 31 de maio de 2010.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  do  reajuste  de  que  trata  o  caput,  o  valor
correspondente ao padrão PJ-01, constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467,
de 2000, passa a ser: “R$1.027,13”.

Art. 2º - O disposto nesta lei não se aplica:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º
do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de
novembro de 2007.

Art.  3º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 4º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.200/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Ulysses Gomes, esse projeto visa incluir imóveis no Anexo

da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013.
Aprovado no 1º turno na forma original, a proposição retorna a esta comissão para

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.200/2014 visa incluir cinco imóveis no Anexo da Lei nº 21.100,

de 30 de dezembro de 2013. Esse anexo contém lista de imóveis integrantes do ativo
patrimonial  do Estado advindos  da extinta Caixa  Econômica do Estado  de  Minas
Gerais - Minas Caixa - a serem doados aos respectivos ocupantes, nas condições
que  estabelece.  Essa  lei,  derivada  do  Projeto  de  Lei  4.390/2013,  de  autoria  do
governador do Estado, autorizou o Poder Executivo a efetivar a doação e determinou
que a regulamentação da doação, inclusive o prazo para sua efetivação, seria feita
por decreto, ainda não editado até a publicação do projeto, em 9/5/2014.

Com a inclusão desses cinco novos imóveis, situados no Município de Itajubá, no
anexo da Lei 21.100, ficaria autorizado o Poder Executivo a doá-los aos seus atuais
ocupantes.  Segundo afirmou o autor  da matéria,  os  beneficiários  são famílias  em
risco social, com possibilidade de perderem suas moradias, e que se enquadrariam
nos critérios da citada lei.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a Lei
21.100 é uma norma de efeito concreto e que visa regularizar as propriedades nela
listadas. Concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, mas apontou
que caberá  ao  Poder  Executivo  verificar  se  os  casos  nela  indicados  atendem  às
exigências previstas na lei. A Comissão de Constituição e Justiça baixou a matéria em
diligência  à  Secretaria  de  Estado de Casa  Civil  e  Relações  Institucionais,  mas  a
resposta não foi recebida no prazo regimental previsto, que é de cinco dias úteis.

Em sua análise de primeiro turno, esta comissão argumentou que, não obstante a
variação patrimonial  causada pela eventual  aprovação da matéria (admitida desde
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que atendidos os  requisitos  legais,  quais  sejam, a existência de interesse público
justificado,  autorização legislativa,  avaliação prévia  e  desafetação),  a  doação  dos
imóveis não representa repercussão orçamentária negativa. De fato, apontou que a
administração de imóveis variados, em diversos municípios, exige recursos humanos
e orçamentários e envolve instituições como a Advocacia-Geral do Estado, a Minas
Gerais Participações - MGI - e a Secretaria de Estado de Fazenda. Assim, opinou
pela aprovação da matéria.

Não havendo fatos novos, ratificamos o entendimento daquela ocasião. A inclusão
dos imóveis elencados pelo deputado autor não representa nem sequer 1% do total
originariamente constante no Anexo da Lei 21.100 e é ação de natureza autorizativa,
não  importando  assim  aumento  de  gastos  nem  criação  de  ônus  financeiro  ou
administrativo ao Poder Executivo.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.200/2014, no 2º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º 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.
Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.
189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art.  189 do Regimento Interno, faremos
constar, no final deste parecer, a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
A proposição em análise, na forma aprovada em Plenário, sobre a qual passamos a

nos referir, tem por escopo, nos termos do art. 1º, autorizar a Fundação Rural Mineira
- Ruralminas - a doar ao Estado área de 6.534m², situado no Município de Jaíba, a
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ser desmembrada de imóvel com 9.291.000m², registrado sob o nº 1, a fls. 1 do Livro
8, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga.

Atendendo  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública, o projeto estabelece que o imóvel será destinado à construção do fórum da
Comarca de Jaíba, e revertido ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

A 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.

Reiteramos o entendimento desta comissão de que o projeto 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 aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.213/2014, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 5.213/2014
(Redação do Vencido)

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
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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).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.683/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.683/2013, de autoria 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, 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° 4.683/2013
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Vieiras o trecho rodoviário que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia AMG-2902 compreendido entre o Km

12,45 e o Km 13,2.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Vieiras a área

correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1°.
Parágrafo único - A área a que se refere o caput integrará o perímetro urbano do

Município de Vieiras e se destina a instalação de via urbana.
Art. 3° - 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 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 Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Antônio Geraldo de Pádua Júnior por sua posse no

cargo de presidente do Skal Club de Belo Horizonte (Requerimento nº 7.757/2014, do
deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Pedro Carlos Bitencourt Marcondes, por sua eleição
como  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº
7.795/2014, da deputada Luzia Ferreira);

de aplauso à Comissão de Articulação e Acesso ao Conselho Nacional de Justiça,
da OAB-MG, pelo trabalho desenvolvido em prol  da garantia  do acesso à Justiça
(Requerimento nº 7.813/2014, do deputado Rogério Correia);

de  congratulações  com a  empresa Csem Brasil  pela  conquista  do  Prêmio  Bom
Exemplo 2014 na categoria Inovação (Requerimento nº 7.815/2014, do deputado Ivair
Nogueira);

de  aplauso  ao  Sr.  Eduardo  Marson,  presidente  da  Helibras,  pelo  título  de
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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 (Requerimento nº 7.830/2014, do deputado Ulysses Gomes);

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
(Requerimento nº 7.912/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola de Engenharia Kennedy pelos 50 anos de sua
fundação (Requerimento nº 7.956/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Escola Estadual Minas Gerais, de Uberaba, pelos 70 anos
de sua fundação (Requerimento nº 7.958/2014, do deputado Tony Carlos);

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 (Requerimento nº 7.988/2014, da deputada Liza Prado);

de congratulações com o Centro Hípico Sapucaí, de Santa Rita de Sapucaí, pelo
excelente trabalho realizado (Requerimento nº 7.991/2014, da deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sr.  Robson Braga de Andrade, por sua eleição para o
cargo  de  presidente  da  Confederação  Nacional  da  Indústria  (Requerimento  nº
7.995/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel);

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,  sob  a  coordenação  do  Sr.  Órfilo
Honorato Fraga, professor de comunicação aplicada (Requerimento nº 8.013/2014,
do deputado Bosco);

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 (Requerimento nº 8.041/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
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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  (Requerimento  nº  8.042/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

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  (Requerimento  nº
8.043/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/5/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na recuperação de um carro roubado, na apreensão de um adolescente, de
arma de fogo e drogas e na prisão de dois homens (Requerimento nº 8.044/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  o  Sd.  Getúlio  Diniz  Aguiar  pelos  relevantes  serviços
prestados à sociedade (Requerimento nº 8.045/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 16/5/2014,  em  Contagem,  que
resultou  na  apreensão  de  sete  armas  de  fogo  (Requerimento  nº  8.046/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.047/2014, do deputado
Cabo Júlio);

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 à sociedade (Requerimento nº 8.048/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/5/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de dois adolescentes e de armas de fogo e na prisão de dois
homens (Requerimento nº 8.049/2014, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento nº 8.050/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.051/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.052/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  126ª  Cia.  do  5º
Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  25/5/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou em apreensão de droga (Requerimento nº  8.055/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº  8.056/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 8.060/2014, do deputado
Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.061/2014, do deputado Cabo
Júlio);

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
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prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.062/2014, do deputado Cabo Júlio);
de congratulações com os Srs. Jeferson Botelho Pereira, Rômulo Guimarães Dias e

Luciano Vidal Ribeiro de Oliveira, delegados de polícia lotados na Superintendência
de Investigação e Polícia Judiciária  da Polícia Civil,  pela criação do procedimento
virtual  de  polícia  judiciária  conhecido  como  plantão  virtual  (Requerimento  nº
8.197/2014, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso à Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da Universidade Federal
de  Uberlândia  pela  execução,  em  2013,  do  programa  de  extensão  e  integração
"Igualdade de gênero e empoderamento das mulheres: deficiência, acessibilidade e
inclusão  social"  (Requerimento  nº  8.220/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com
Deficiência);

de congratulações com a comunidade de Antônio Dias pelos 308 anos de fundação
desse  município  (Requerimento  nº  8.225/2014,  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2014

EMENDA À CONSTITUIÇÃO
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 93, DE 16 DE JUNHO DE 2014

Dá nova redação ao § 1° do art. 128 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4º

do  art.  64  da  Constituição  do  Estado,  promulga  a  seguinte  emenda  ao  texto
constitucional:

Art.  1°  -  O  §  1° do  art.  128 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a
seguinte redação:

“Art. 128 - (...)
§ 1° - A Advocacia-Geral do Estado será chefiada pelo Advogado-Geral do Estado,

nomeado pelo Governador entre Procuradores do Estado, integrantes da carreira da
Advocacia Pública do Estado, estáveis e maiores de trinta e cinco anos.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Ivair Nogueira - 1º-Vice-Presidente
Deputado Hely Tarqüínio - 2º-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 3º-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3º-Secretário

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 5.488, DE 16 DE JUNHO DE 2014

Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2010.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
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Art.  1° - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 2010.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho 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 5.489, DE 16 DE JUNHO DE 2014
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2011.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
Art.  1° - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2011.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 28/5/2014

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os
deputados  Durval  Ângelo  (substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da
Liderança do BMSC) e Fabiano Tolentino (substituindo o deputado Fred Costa, 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 Fabiano Tolentino, 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.  Submetido  a
votação, é aprovado o Requerimento nº 7.916/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetido a votação, é aprovado o seguinte requerimento:

nº 10.110/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em
audiência  pública,  a  comercialização  dos fardamentos e  acessórios  de policiais  e
bombeiros  militares  e  dos  uniformes  escolares  do  Colégio  Tiradentes  da  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, 11 de junho de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado - Cabo Júlio.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2014
Às  14h11min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Antônio  Carlos

Arantes, membro da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados
Adalclever Lopes e Mário Henrique Caixa. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, que dá por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião se destina a discutir questões relativas à cafeicultura mineira, em especial o
Projeto de Lei nº 4.703/2013, do deputado Mário Henrique Caixa, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de que conste, nos rótulos das embalagens de café comercializado
no Estado, informação sobre a espécie vegetal de que se compõe o produto; e a
discutir e a votar proposições da Comissão. O presidente acusa o recebimento das



1794
____________________________________________________________________________

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nº 5.177/2014 (Fabiano Tolentino) e
5.189/2014  (Romel  Anízio),  ambos  em  turno  único.  A presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Diego Andrade, deputado federal;
Antônio Carlos Xavier da Gama, subsecretário de Agronégócio, representando o Sr.
André  Luiz  Coelho  Merlo,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento; João Roberto Puliti, diretor da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais  -  Faemg, representando o presidente,  Sr.  Roberto Simões;  Américo
Takamitsu Sato, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café - Rio de
Janeiro (RJ); Marcílio de Sousa Magalhães, superintendente regional do Ministério da
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Armando  Mattielli,  representante  da
Associação  Nacional  das  Regiões  Produtoras  de  Café  e  Leite  -  Sincal  -  Guapé;
Francisco Miranda de Figueiredo Filho, presidente da Cooperativa dos Cafeicultores
da Zona de Três Pontas Ltda - Cocatrel - Três Pontas; Gilvan Mendonça Mesquita,
presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Três Pontas; Carlos Alberto Paulino
da  Costa,  presidente  do  Cooperativa  Regional  de  Cafeicultores  em  Guaxupé  -
Cooxupé;  e  Nathan  Herszkowicz,  diretor  executivo  da  Associação  Brasileira  da
Indústria  de  Café,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência
concede a palavra ao deputado Mário Henrique Caixa, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença 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 junho de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014
Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira
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(substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por indicação da Liderança do BTR) e
os  deputados  Antonio  Lerin  e  Fabiano  Tolentino  (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 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 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, são aprovados, cada um por sua
vez,  os  seguintes  pareceres  de  redação  final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.075  e
5.076/2014  (relatora:  deputada  Luzia  Ferreira),  e  4.552/2013  (relator:  deputado
Fabiano Tolentino). O presidente suspende os trabalhos. Reaberta a reunião com a
presença  da  deputada  Liza  Prado  (substituindo  o  deputado  Antonio  Lerin,  por
indicação da Liderança do BAM) e dos deputados Sebastião Costa e Célio Moreira
(substituindo o  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da Liderança do
BTR), o presidente, deputado Sebastião Costa, retoma os trabalhos. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres
de redação final dos Projeto de Resolução nºs 5.209 e 5.217/2014 (relator: deputado
Célio Moreira) e dos Projetos de Lei nºs 4.738/2013 e 5.078/2014 (relator: deputado
Célio Moreira). 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 seguintes pareceres
de redação final dos Projetos de Lei nºs 2.753/2011, 4.852, 5.045, 5.125, 5.127, 5.130
e 5.138/2014 (relatora: deputada Liza Prado).  Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião extraordinária de logo mais, às 20
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
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Lafayette de Andrada, presidente - Tiago Ulisses - Tadeu Martins Leite.
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
10/6/2014

Às  9h40min,  comparecem  no  Teatro  os  deputados  Durval  Ângelo,  Cabo  Júlio
(substituindo o deputado Rogério Correia, por indicação da liderança do BMSC) e
Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o  deputado  Rômulo  Viegas,  por  indicação  da
liderança do BTR), 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,  a qual  é subscrita  pelos  membros da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater as
condições de vida de imigrantes no Estado de Minas Gerais, em especial a situação
de haitianos, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe
os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Cláudia  da  Silva
Alexandre, defensora pública, representando a defensora pública geral do Estado de
Minas  Gerais;  Delze  dos  Santos  Laureano,  membro  da  Comissão  de  Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, representando o
presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção Minas Gerais; Rosângela da Silva, coordenadora de Promoção de Igualdade
Racial  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  representando  a  secretária
municipal  de  Políticas  Sociais;  Maria  Albanita  Roberta  de  Lima,  subsecretária  de
Assistência Social da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social -
Sedese;  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  subsecretária  de  Direitos  Humanos  da
Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  -  Sedese;  Luciana
Pereira Lorenzi, coordenadora social do Centro Zanmi; e os Srs. Diego de Oliveira
Silva, defensor público da União; Duval Fernandes, doutor em demografia e professor
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; e Roseme Dazulmé, membro do
Centro  Zanmi,  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. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
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nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os requerimentos:

nº 10.273/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada visita da
comissão  aos  alojamentos  dos  policiais  militares  que  irão  trabalhar  na  Copa  do
Mundo,  uma  vez  que  muitos  são  insalubres  e  não  proporcionam  condições  de
descanso para os policiais;

nº 10.274/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada visita e
reunião da comissão no Distrito de Milho Verde, para debater, em audiência pública,
os  atentados contra  a  vida  e  contra  a  residência  do  ambientalista  Luiz  Fernando
Ferreira Leite, defensor do patrimônio natural da região;

nº 10.275/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para
proteção das vítimas e investigação da autoria do atentado contra o ambientalista
Luiz  Fernando  Ferreira  Leite,  que teve  sua  casa  incendiada  no  Distrito  de  Milho
Verde, no Município do Serro;

nº 10.276/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
ao procurador-geral da República e a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal
- STF - as notas taquigráficas da 20ª Reunião Extraordinária da comissão, que teve
por finalidade debater a recente decisão do STF sobre terceirização, a qual causa
graves violações de direitos humanos;

nº 10.277/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal  Federal,  relator  do Recurso Extraordinário
com Agravo ARE 713211, pedido de providências para a realização de audiência com
as centrais sindicais em Brasília para debater a terceirização e a precarização de mão
de obra;

nº 10.278/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
presidência  da  Câmara  dos  Deputados,  à  presidência  do  Senado  Federal  e  aos
deputados  federais  e  senadores  representantes  de  Minas  Gerais  as  notas
taquigráficas da 20ª Reunião Extraordinária da comissão, realizada em 5/6/2014, que
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teve por finalidade debater a recente decisão do STF sobre terceirização, reiterando
posicionamento contrário da comissão ao Projeto de Lei Federal nº 4.330/2004, que
dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho
dele decorrentes. É aprovado o relatório da visita da comissão realizado à Casa de
Saúde Santa Izabel, no Município de Betim, realizada em 28/5/2014, o qual segue
publicado após as assinaturas. O deputado Durval Ângelo passa a presidência ao
deputado Cabo Júlio.  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Rogério Correia, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local visitado:
Casa de Saúde Santa Izabel - Betim

Apresentação
A requerimento dos deputados Durval Ângelo e Maria Tereza Lara, a Comissão de

Direitos Humanos visitou, em 28/5/2014, a Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim,
com  a  finalidade  de  conhecer  a  realidade  local,  os  principais  problemas  e  as
dificuldades enfrentadas.

Além do deputado Durval Ângelo, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado
Rogério Correia, a visita contou com as seguintes presenças: Afonso Henrique de
Miranda Teixeira, procurador de justiça do Estado de Minas Gerais; Magda Levantezi,
coordenadora-geral adjunta de Hanseníase e Doenças em Eliminação da Secretaria
de  Vigilância  em  Saúde  do  Ministério  da  Saúde;  Shigeru  Ricardo  Sekiya,  diretor
hospitalar da Casa de Saúde Santa Izabel; Henrique Timo Luz, diretor assistencial,
representando o presidente da Fundação Hospitalar  do Estado de Minas Gerais  -
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 Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase em Minas Gerais - Morhan-MG -; Tiago Sávio Moreira Possas, assessor
do Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso da Fhemig.
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Relato
Na casa de saúde, a comissão foi recebida pelas autoridades mencionadas, que

acompanharam  os  parlamentares.  A  visita  foi  a  última  de  um  planejamento  da
Comissão de Direitos Humanos de visitar as quatro casas de saúde remanescentes
do antigo sistema de internação compulsória de pessoas afetadas pela hanseníase,
criado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, na década de 1940. A Fhemig é atualmente
responsável pela administração das antigas colônias de hansenianos.

A hanseníase tem uma história milenar de discriminação e preconceito em todo o
mundo, e a política à época era de segregação social dos pacientes, por meio da
internação compulsória.

A doença é transmitida por via aérea e depois de um longo convívio com pessoa
infectada. A incidência e a recidiva da hanseníase são hoje baixas e o tratamento é
por  meio  de  poliquimioterapia,  associada  a  medicamentos  fornecidos  pelo  SUS.
Apesar disso, o coordenador do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase - Morhan - lamentou que o Brasil ocupe atualmente o 1º lugar do
mundo em incidência de casos de hanseníase, sendo o 2º em número absoluto de
doentes.

O ex-sanatório, ou ex-colônia, foi fundado por uma lei em 22/9/1921 e construído
nos terrenos de uma antiga fazenda localizada em Betim, que deu origem ao Bairro
Citrolândia.  A ex-colônia  chegou a abrigar  3.886 pacientes  de hanseníase e foi  à
época considerada modelo de leprosário, com grandes pavilhões, onde os internos
eram divididos por sexo e faixa etária. O esporte e a cultura ocupavam papéis de
importância na instituição.

Em 2007, o sanatório foi renomeado Casa de Saúde Santa Izabel e passou a fazer
parte do Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso, da Rede Fhemig. A casa de
saúde  compõe  o  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  do  Médio  Paraopeba,
juntamente  com  as  cidades  de  Bonfim,  Brumadinho,  Crucilândia,  Esmeraldas,
Florestal, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme, Mário Campos, Piedade dos Gerais, Rio
Manso, São Joaquim de Bicas e Sarzedo.

Os deputados,  acompanhados  das autoridades,  visitaram todas  as unidades da
casa de saúde: o Ambulatório de Especialidades, o Centro de Reabilitação, a Unidade
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Assistencial  Gustavo  Capanema,  as  obras  do  Centro  de  Memória  e  o  Hospital
Orestes Diniz. Durante a visita, os deputados conversaram com alguns pacientes e
presenciaram alguns atendimentos.

O  Ambulatório  de  Especialidades  conta  35  médicos  das  especialidades  de
oftalmologia e odontologia e realiza cerca de três mil consultas/mês. O bloco cirúrgico
possui  duas  salas  bem-aparelhadas,  mas  atualmente  realiza  apenas  cirurgias
ambulatoriais de pequeno e médio portes, por determinação da Vigilância Sanitária
municipal.  Um  dos  problemas  é  o  único  elevador  instalado,  considerado  pela
Vigilância Sanitária como elevador de carga, e que por isso não pode ser utilizado. O
custo para a reforma do elevador foi estimado em R$500.000,00.

O Centro de Reabilitação atende 47 pacientes com média de idade de 75 anos,
com tratamento multiprofissional (psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social,
fonoaudiólogo, nutricionista e quatro fisioterapeutas). Realiza exames especiais, de
laboratório e de imagens, além de contar com farmácia, que funciona na parte da
manhã.

O centro atende especificamente pacientes  idosos acometidos pela hanseníase.
Mas possui capacidade para atender a toda a comunidade, o que depende de uma
contratualização  dos  serviços  entre  os  municípios  e  a  Fhemig.  A  enfermaria
masculina  atende  17  pacientes  internos  e  a  enfermaria  feminina  11  internas.  No
primeiro  andar  estão  os  pacientes  crônicos  e  mais  independentes,  e  no  segundo
andar estão os pacientes mais dependentes.

Os  representantes  da  casa de  saúde  informaram que  a  antiga  enfermaria  está
sendo reformada e será transformada em um centro de memória com a finalidade de
contribuir  para  o  resgate  histórico  dos  abusos  sofridos  pelo  hansenianos  e  seus
familiares,  com  previsão  de  inauguração  na  Semana  Mundial  de  Luta  contra  a
Hanseníase, que acontece no mês de janeiro.

Eles  cobraram avanço  no  processo de regularização fundiária  das  famílias  que
moram na ex-colônia. Reconheceram que esse é um processo complexo, mas que
deve ser enfrentado. Segundo Henrique Timo Luz, diretor assistencial da Fhemig, foi
constituído um grupo de trabalho, por meio da Portaria nº 973, de 27/5/2014, para
levantamento e identificação das famílias dos moradores do Bairro Citrolândia, em
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Betim, e Bairros Primavera e Vale do Sol, em São Joaquim de Bicas, com vistas a
catalogar os imóveis pertencentes à Fhemig que estejam ocupados pelas famílias dos
hansenianos. Constituem esse grupo: Tiago Sávio Moreira Possas e Shigeru Ricardo
Sekiya, ambos da Fhemig; Alex Tiago Couto, PM de Betim, Antônio Alves de Moura,
PM de São Joaquim de Bicas; José Augusto da Silva e José Roberto de Oliveira,
ambos do Morhan.

Apesar  da  constatação  de  alguns  problemas,  os  deputados  avaliaram  que  as
instalações da Casa de Saúde Santa Izabel estão em boas condições.

Conclusão
Ao final da visita, foi realizada audiência pública no auditório do Hospital Orestes

Diniz, na qual a Comissão de Direitos Humanos anunciou que seriam apresentados
requerimentos para encaminhamento de ofício aos órgãos e autoridades cabíveis,
solicitando-lhes providências, principalmente no sentido de agilizar a contratualização
dos serviços prestados pela Casa de Saúde Santa Izabel, com o atendimento para
toda a comunidade; promover a regularização fundiária das famílias moradoras da
área da antiga Colônia Santa Izabel, atualmente casa de saúde; analisar a liberação,
pela Vigilância Sanitária  municipal,  do Centro Cirúrgico do Hospital  Orestes  Diniz;
agilizar o processo de pagamento de indenização aos filhos de hansenianos retirados
compulsoriamente de suas famílias;  marcar audiência pública com a Prefeitura de
Betim para negociação das reivindicações dos servidores da área de saúde em greve
no município, de forma a melhorar o atendimento e as condições de trabalho desses
servidores.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2014
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Luiz Henrique e Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 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
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ata da reunião 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
5.269/2014  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  5.270  e  5.271/2014  (deputado André
Quintão); 5.267/2014 (deputado Leonídio Bouças); e 5.268/2014 (deputado Duilio de
Castro).  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. Registra-se a presença do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A presidência faz
retirar da pauta os Projetos de Lei nºs 1.000, 1.902, 3.508, 3.585, 4.542, 4.588, 4.812,
4.957, 4.993,  4.994,  5.006,  5.170, 4.346,  4.865, 5.167,  5.227 e 5.230/2014 por  já
terem sido apreciados em reunião anterior. O Projeto de Lei nº 1.666/2011 é retirado
da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Luiz Henrique, aprovado pela
comissão. Durante a discussão do parecer do relator, deputado Leonídio Bouças, que
conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de
Lei  nº  5.245/2014,  é  aprovado requerimento  do  deputado André  Quintão  em que
solicita seja adiada a discussão da referida matéria.  Após discussão e votação, é
aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 5.237/2014 (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  5.229 e
5.231/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 5.233/2014 (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.  Submetido  a  votação,  é
aprovado requerimento que solicita pedido de informação, nos termos do art.  301,
parágrafo único, do Regimento Interno, ao autor do Projeto de Lei nº 5.232/2014, para
que o processo seja instruído com a documentação necessária à sua tramitação.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
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convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária em 11/6/2014, às 10
horas,  para  apreciar,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  5.245/2014,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
10/6/2014

Às  15h40min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros  o  deputado
Rogério  Correia,  membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o
deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Rogério  Correia,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina a debater a liminar de despejo e reintegração de posse do terreno ocupado
por mais de 500 famílias no Bairro Santa Cruz no Município de Montes Claros. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cleusa
de  Fátima Oliveira  Lopes,  advogada  dos  ocupantes  do  Bairro  Santa  Cruz;  Adilia
Nogueira Sozzi, advogada do Movimento dos Trabalhadores Desempregados; Iasmim
Chéquer  Cavalcanti,  representante  do  Movimento  dos  Trabalhadores
Desempregados;  Rosilda  de  Jesus  Santos,  moradora  da  ocupação  Santa  Cruz;
Cleusa Lopes, advogada dos ocupantes de Santa Cruz; Rosilene Aparecida Tavares,
coordenadora  do  Conselho  Regional  de  Serviço  Social  -  6ª  Região  -  Seccional
Montes Claros, e os Srs. Ericson Vicente Dias de Souza, morador da ocupação Santa
Cruz;  Ten.  Cel.  Nivaldo Ferreira  Neto,  comandante  do  50º  BPM -  Montes Claros;
Rogério Silva Evangelista, delegado de polícia civil; e Eduardo Rodrigues Madureira,
vereador  da  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros,  que  são  convidados  a  tomar
assento à mesa. O deputado Rogério Correia, na condição de autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais, e em seguida concede a
palavra  ao  deputado  Paulo  Guedes,  também  autor  do  requerimento.  Logo  após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
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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, 11 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 10/6/2014

Às 21 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Lafayette
de Andrada, Romel Anízio e Duarte Bechir (substituindo o deputado João Vítor Xavier,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião  e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Suspende-se  a  reunião.  Às  22  horas,  são  reabertos  os  trabalhos.  O
presidente  registra  a  presença  da  Sra.  Shirley  Fenzi  Bertão,  vice-presidente  da
Associação do Ministério Público, e Élida de Freitas Rezende; e dos Srs. Nedens
Ulysses  e  Carlos  André  Bittencourt,  procuradores  de  justiça;  Paulo  de  Tarso  e
Leonardo  Barbabela,  promotores  de  justiça;  Herbert  José  Almeida,  da  Amagis;
Roberto Heleno de Castro Júnior e Daniel de Sá Rodrigues. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do
relator, deputado Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 59/2014 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, são
apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 a 24, do deputado Sargento Rodrigues,
e  25  e  26,  do  deputado Paulo  Lamac.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o
parecer,  salvo as  propostas de emenda.  Submetidas a votação,  são rejeitadas as
propostas  de  emenda.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,  deputado
Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
62/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da
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Comissão de Constituição e Justiça,  e das Emendas  nºs 1 e  2,  da  Comissão de
Administração Pública,  são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 a 3,  do
deputado Sargento  Rodrigues.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer,
salvo  as  propostas  de  emenda.  Submetida  a  votação,  é  rejeitada  a  Proposta  de
Emenda nº 1. O presidente informa que as Propostas de Emenda nºs 2 e 3 já estão
incluídas  no  parecer.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nºs 4.891/2014 na forma do Substitutivo nº
1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença 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 junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir - Leonídio Bouças.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/6/2014
Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite  e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, 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 entrega de manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 1º
Pelotão de Choque da 3ª Cia de Missões Especiais pelo eficiente trabalho realizado
no período de dezembro de 2013 a janeiro de 2014 em prol da segurança pública e
do combate ao crime em Lagoa Santa, nos termos do Requerimento nº 7.424/2014,
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 pela participação em operação, em
Santana do Riacho, que resultou na apreensão de comprimidos de drogas sintéticas,
nos termos do Requerimento nº 8.041/14, a apreciar a matéria constante na pauta e a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir os policiais militares lotados na 3ª Companhia de
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Missões  Especiais  da PMMG: Maj.  PM Walter  Anselmo Simões Rocha;  Cap.  PM
Edson  Fonseca  de  Oliveira;1º  Ten.  PM Marcelo  Pereira  Vieira;  1º  Ten.  PM Natal
Pellegrini;  2º  Ten.  PM  Giovani  Alexander  Silva;  2º  Ten.  PM  Lusérgio  Basílio
Estanislau; 2º Ten. PM Adir Salomão Júnior; Subten. PM Aguinaldo Nonato Barbosa;
1º Sgt. PM Adriano Leonardo da Silva; 1º Sgt. PM Alexsandro Anastácio Batista; 2º
Sgt. PM Luciano Soares Domingues; 2º Sgt. PM Carlos Eduardo da Silva Otoni; 3º
Sgt. PM Davidson Lucas Lourenço; 3º Sgt. PM Gleiner Dutra; 3º Sgt. PM Edvaldo
Alves; 3º Sgt. PM Antônio Marcos Freitas Costa; 3º Sgt. PM Mário Lúcio Santana; 3º
Sgt. PM Iraci Parreiras dos Santos; 3º Sgt. PM Senilo Rodrigues da Cruz; 3º Sgt. PM
Wallacy Ângelo Batista; Cb. PM Rivelino Roberto do Nascimento; Cb. PM Anderson
Clayton Ferreira; Cb. PM Luiz Carlos Ferreira de Souza; Cb. PM Carlos Henrique de
Siqueira; Sd. PM Leonardo Amaro Lopes; Sd. PM Fernando Henrique Morais Dias;
Sd. PM Sérgio Barbosa Dantas; Sd. PM Felipe Maycon de Souza Gomes; Sd. PM
Lenimark Ribeiro dos Santos; Sd. PM Lucas Pimentel;  Sd. PM Matheus Victor de
Carvalho; Sd. PM Gilson Antunes de Almeida; Sd. PM Tiago Moreira Araújo; Sd. PM
Weslei Max de Souza, 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.  Suspende-se  a  reunião.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e comunica o recebimento do
Projeto de Lei nº 4.474/2013, no 2º turno, do qual designou como relator o deputado
Leonardo Moreira. Registra-se a presença do deputado Leonardo Moreira. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº
4.474/2013, na forma do vencido no 1º turno (relator: deputado Leonardo Moreira).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação  é  aprovado  o
Requerimento  nº  10.291/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues  e
Leonardo Moreira, em que solicitam seja realizada reunião para ouvir, em audiência
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pública, o Sr. Mário Klein, juiz da Corte de Tel Aviv, sobre o trabalho desenvolvido
naquela corte.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 junho de 2014.
João Leite, presidente - Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/6/2014
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Luiz Henrique e Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Dalmo
Ribeiro  Silva,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  O presidente informa que continua em discussão o parecer do deputado
Leonídio Bouças, sobre o Projeto de Lei nº 5.245/2014, no 1º turno, que conclui pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  referida  matéria.  A  seguir,  o
presidente  acusa  o  recebimento  da  Proposta  de  Emenda  nº1,  de  autoria  dos
deputados Lafayette de Andrada e Luiz Henrique. Encerrada a discussão e anunciada
a  votação,  o  deputado  André  Quintão  apresenta  requerimento  solicitando  que  a
votação  da  proposta  de  emenda  seja  feita  pelo  processo  nominal.  Submetido  a
votação,  é  aprovado  o  requerimento  de  votação  nominal.  A seguir,  o  presidente
submete  a  votação  o  parecer,  salvo  proposta  de  emenda  apresentada,  que  é
aprovado,  registrando-se  voto  contrário  do  deputado André  Quintão.  Em  seguida,
submete a votação a Proposta de Emenda nº 1, que é aprovada, registrando-se voto
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em branco do deputado André Quintão. Nos termos do art. 138, § 1º, é aprovada a
nova  redação  do  parecer,  que  conclui  pela  constitucionalidade,  legalidade  e
juridicidade da matéria com a Emenda nº 1. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia),  que compreende a  discussão e a  votação de proposições  da  comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento de pedido de informação, nos termos
do art.  301, parágrafo único do Regimento Interno, ao autor do Projeto de Lei  nº
4.120/2013, para que o processo seja instruído com a documentação necessária a
sua tramitação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -  Duilio  de

Castro.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Às  10h26min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de

Andrada, Tadeu Martins Leite e Tiago Ulisses, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Tiago
Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se  destina  a  apreciar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  Logo  após,  a  presidência  suspende  os  trabalhos.  Às
13h15min, são reabertos os trabalhos com a presença da deputada Luzia Ferreira
(substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por indicação da Liderança do BTR) e
dos  deputados  Tiago  Ulisses  e  Bonifácio  Mourão  (substituindo  o  deputado  Luiz
Humberto Carneiro, por indicação da Liderança do BTR). Cumprida a finalidade da
reunião,  o  presidente,  deputado  Tiago  Ulisses,  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Sebastião Costa - Liza Prado.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Às  14h18min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BRT) e os
deputados  Duarte  Bechir  e  Gustavo  Corrêa,  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 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. O presidente suspende a reunião para entendimentos. Às 15h13min são
reabertos os trabalhos com a presença da deputada Luzia Ferreira (substituindo o
deputado  Duarte  Bechir,  por  indicação  da  Liderança  do  BRT)  e  dos  deputados
Gustavo Corrêa e Adalclever Lopes (substituindo o deputado Sávio Souza Cruz, por
indicação da Liderança do MSC), membros 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 presidente faz retirar da pauta os
Projetos  de  Lei  nºs  962/2011  e  3.687/2013,  no  2º  turno,  por  não  cumprirem
pressupostos  regimentais,  agradece  a  presença  de  todos,  desconvoca  a  reunião
extraordinária de hoje, dia 11/6/2014, às 20 horas, convoca os membros da comissão
para  a  reunião  extraordinária  de  amanhã,  dia  12/6/2014,  às  10  horas,  com  a
finalidade de apreciar os pareceres para 2º turno dos Projetos de Lei nºs 962/2011 e
3.687/2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sebastião Costa - Adalclever Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.711/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De  autoria  do  deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Catadores  de  Materiais
Recicláveis de Santo Antônio do Monte, com sede no Município de Santo Antônio do
Monte.

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 4.711/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santo Antônio do Monte, com sede no
Município de Santo Antônio do Monte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  apoiar  e  defender  os
interesses dos trabalhadores envolvidos no recolhimento de materiais recicláveis.

Com esse propósito, a instituição representa os interesses dos associados perante
o poder público; desenvolve ações para que seus assistidos possam trabalhar em
segurança; fomenta a união dos trabalhadores em prol da defesa de seus direitos;
busca  a  criação  de  um  espírito  de  associativismo  e  de  solidariedade;  defende a
importância ambiental da reciclagem.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.711/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.884/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Nações
Unidas, com sede no Município de São Tiago.

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 4.884/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores e Amigos do Bairro Nações Unidas, com sede no Município de São
Tiago, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que tem como escopo atuar  na defesa de todo e qualquer interesse comunitário,
promovendo o bem-estar social.

Com  esse  propósito,  a  instituição  reivindica  a  realização  de  serviços  e  obras
públicas perante os  órgãos públicos; organiza  e  promove atividades assistenciais,
educativas e preventivas; e luta pela proteção dos direitos do consumidor.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.884/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.178/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Projeto Amigos Construindo a Esperança, com sede no
Município de Buenópolis.

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  5.178/2014 pretende declarar  de utilidade pública o Projeto

Amigos Construindo a Esperança,  com sede no Município  de Buenópolis,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo  o  desenvolvimento  de  atividades  educacionais  e  culturais  e  a  promoção
humana e social.

Com esse propósito, a instituição elabora estudos e pesquisas, tornando-se fonte
de  consulta;  oferece  assistência  psicológica  e  pedagógica  a  seus  assistidos  e
familiares; incentiva e promove iniciativas de geração de renda em programas de
economia solidária; fomenta valores fundamentais ao exercício da cidadania, da ética
e  dos  direitos  humanos;  realiza  atividades  de  proteção  ao  meio  ambiente  e  de
incentivo à cultura.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  referido  projeto  com  a
comunidade de Buenópolis, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.178/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 873/2011
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 873/2011, decorrente do

desarquivamento  do  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
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demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado
de Minas Gerais e 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.

A  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  concluiu  pela
aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  873/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que
apresentou,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1  da  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.

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 em exame prevê que nas licitações e contratos celebrados por órgãos e

entidades da administração direta e indireta do Estado deverão ser observados, como
critério  de  seleção  dos  licitantes,  produtos  e  serviços  ambiental  e  socialmente
sustentáveis,  se comparados a outros produtos e serviços que atendam à mesma
finalidade.

Para tanto, determina que a administração pública definirá o objeto pretendido no
instrumento convocatório e nos contratos públicos, por meio da utilização de variantes
que considere ambiental e socialmente sustentáveis,  contanto que tal escolha não
prejudique o caráter competitivo do procedimento.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto está em sintonia com
a  ordem  constitucional  vigente,  já  que  regulamenta  assuntos  relacionados  às
licitações, contratos administrativos e ao meio ambiente, matérias que estão dentro
da competência legislativa constitucionalmente conferida ao Estado.

Contudo, a referida comissão apresentou o Substitutivo nº 1, com o propósito de
corrigir inadequações da proposição relacionadas à técnica de redação parlamentar.

Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, após
apreciar o projeto, concluiu pela sua aprovação, porém na forma do Substitutivo nº 2
por ela apresentado.

Na  fundamentação  do  seu  parecer,  a  referida  comissão  de  mérito  justifica  a
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apresentação do Substitutivo nº 2 com a necessidade de se conferir à matéria caráter
de norma autônoma capaz de 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.

Analisando  o  mérito  do  projeto,  constatamos  que  a  sua  principal  intenção  é
compatibilizar a aplicação dos princípios constitucionais da eficiência e da isonomia
(pilares  do  processo  licitatório)  com  o  direito,  também  de  status  constitucional
(consagrado pelo art. 225 da Constituição Federal), ao meio ambiente equilibrado.

Nesse  sentido,  a  proposição  cria  instrumentos  importantes  que  viabilizam  a
compatibilização  dos  referidos  valores  jurídico-constitucionais,  exigindo  a
preocupação  do  Estado  com  a  promoção  do  desenvolvimento  social  e
ambientalmente sustentável também quando da contratação de serviços e de obras
públicas.

O  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável, trouxe importantes aprimoramentos à proposta original
e  ao  Substitutivo  nº  1  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  razão  pela  qual
opinamos pela sua aprovação.

Contudo, julgamos necessário reforçar na redação do Substitutivo nº 2 o comando
que  prevê  que  a  utilização  dos  critérios  de  sustentabilidade  nas  licitações  e
contratações públicas não pode se sobrepor aos princípios da isonomia e eficiência a
ponto  de  inviabilizar  a  ampla  competitividade  e  a  economicidade,  princípios
consagrados pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, razão pela qual é
apresentada a seguir a Emenda nº 1.

Conclusão
Diante  do exposto,  opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  873/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável, acrescido da Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao caput do art.1° do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Nas  contratações  destinadas  a  aquisição  de  bens,  a  contratação  de
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serviços e a realização de obras, o Estado observará preferencialmente 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,  quando  possível,  entre  outros,  os  seguintes  critérios  de
sustentabilidade:”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Leonardo Moreira - Antônio Carlos Arantes -

Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.401/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Coromandel o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 23/8/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.401/2013 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Coromandel o imóvel  com área de 20.000m², situado na Avenida
Celestino Dayrell, nº 1.563, nesse município, e registrado sob o nº 1.866, a fls. 37 do
Livro 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel.

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.
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Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização
do bem para a ampliação do aeroporto municipal.

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.

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

do Projeto de Lei nº 4.401/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique

- Duilio de Castro.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.344/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe acrescenta
o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece
normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso
público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art.
224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, o projeto vem agora a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em comento tem por objetivo obrigar as redes bancárias do Estado a
disponibilizarem caixas eletrônicos adaptados às pessoas com deficiência ou com
baixa estatura.

Pessoas  com  deficiência  enfrentam  muitos  desafios  para  executar  atividades
cotidianas,  especialmente  devido  às  diversas  barreiras  físicas,  comunicacionais  e
sociais  em nosso meio,  que historicamente priorizou a construção de edificações,
equipamentos e instrumentos para aqueles que se enquadram nos padrões médios
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da  população  e  que  não  têm  problemas  de  saúde.  Com  isso,  as  pessoas  com
dificuldade de mobilidade, com estatura muito acima ou abaixo da média, ou com
algum tipo de deficiência eram excluídos do convívio social e não podiam realizar
plenamente seu potencial.

Felizmente  essa situação vem mudando com a  edição de normas que buscam
garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, dentre
as  quais  se  destaca  a  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  que  dispõe
exclusivamente sobre a matéria.

Com relação à disponibilização de caixas eletrônicos apropriados para o uso de
pessoas com deficiência ou de baixa estatura, objetivo do projeto em análise, deve-se
salientar que a Associação Brasileira de Normas Técnicas editou em 2005 a NBR
15250, norma que fixa os critérios e parâmetros de acessibilidade para o projeto, a
instalação e a localização dos equipamentos de autoatendimento bancário.

Essa norma segue os preceitos  do desenho universal,  cujo objetivo é conceber
produtos, meios de comunicação, serviços e ambientes que possam ser utilizados por
pessoas  de  todas  as  idades  e  capacidades,  o  maior  tempo  possível,  sem  a
necessidade de adaptação.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar  em  1º  turno,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta e apresentou
o Substitutivo nº 1, a fim de adequá-la à técnica legislativa.

Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em
seu parecer  para o 1º  turno,  entendeu que o referido substitutivo,  ao  modificar  a
redação  do  inciso  XII  do  art.  3º  da  Lei  nº  11.666,  de  9/12/1994,  para  “caixas
eletrônicos, balcões de atendimento e bilheterias adequados à utilização por pessoa
em cadeira  de rodas ou de baixa estatura”,  contrariava  a concepção de desenho
universal ao restringir as adaptações a públicos específicos.

Além disso, pela redação original do inciso XII da Lei nº 11.666, de1994, os balcões
de atendimento e bilheterias  devem ser rebaixados para atender  às pessoas que
utilizam cadeira de rodas e esse rebaixamento já beneficia as pessoas com baixa
estatura.  Por  outro  lado,  os  caixas  de  autoatendimento  bancário  demandam
adaptações  diversas  para  serem  utilizados  por  pessoas  com  diferentes  tipos  de
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deficiência,  e  não  apenas  as  que  utilizam  cadeiras  de  rodas  ou  que  têm  baixa
estatura.

Por  fim,  a  expressão  "pessoas  com deficiência"  abrange  também aquelas  com
baixa estatura, já que, de acordo com o Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro
de  2004,  que  regulamenta  a  Lei  nº  10.098,  de  2000,  pessoas  que  apresentam
nanismo são consideradas pessoas com deficiência física.

Com todas essas ponderações, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência apresentou o Substitutivo nº 2 ao projeto em análise, forma em que foi
aprovado no 1º turno. Como não houve nenhum fato novo que justifique a mudança
do posicionamento adotado, somos favoráveis à aprovação da matéria na forma do
vencido em 1º turno.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.344/2013 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Sebastião Costa - Pompílio Canavez.

PROJETO DE LEI Nº 4.344/2013
(Redação do Vencido)

Acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que
estabelece normas para facilitar  o acesso dos portadores de deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o

seguinte inciso XIII:
“Art. 3º - (…)
XIII - caixas de autoatendimento bancário adequados à utilização por pessoas com

deficiência ou com mobilidade reduzida conforme os parâmetros estabelecidos pelas
normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.827/2014
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado por

meio da Mensagem nº 593/2014, “altera a Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de
1985”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria.
Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, o projeto retorna, agora, 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 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, a
proposta  de  alteração  decorre  da  decisão do Supremo Tribunal  Federal  na  Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.501-MG, em virtude da qual o campo de atuação
do conselho em matéria de ensino superior foi reduzido. Assim, tornou-se necessário
adequar a composição numérica dos conselheiros às atribuições do órgão.

É oportuno registrar, em vista da proximidade de períodos nos quais a legislação
eleitoral  e  de  responsabilidade  fiscal  estabelecem  restrições  a  determinadas
providências administrativas, que o projeto de lei em exame não encontra objeção no
âmbito dessa legislação.

Durante a apreciação da matéria em 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1 com o objetivo de aperfeiçoar a precisão e a concisão
do texto. A referida comissão entendeu que as disposições que constam no art. 3º do
projeto de lei original já estavam suficientemente esclarecidas no art. 2º, razão pela
qual  era  desnecessária  sua  repetição.  Também  entendeu  recomendável  que
constasse no caput do art. 2º a finalidade da norma de transição por ele estabelecida.

Pois  bem,  ainda  em  1º  turno,  esta  comissão  já  havia  se  manifestado
favoravelmente à redação do referido Substitutivo nº 1, que é o mesmo texto que se
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nos apresenta, desta feita, como o vencido em 1º turno. Portanto, somos favoráveis à
aprovação da matéria na forma do vencido em 1º turno.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.827/2014,

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Antônio Carlos Arantes -

Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 4.827/2014

Redação do Vencido
Altera o art. 3° da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, que reorganiza o

Conselho Estadual de Educação, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O caput do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação será composto, a partir de 1° de janeiro

de 2016, por vinte e quatro membros, nomeados pelo Governador do Estado dentre
pessoas de notório saber e experiência em matéria de educação, da seguinte forma:

I  -  50%  (cinquenta  por  cento)  de  seus  membros  serão  de  livre  escolha  do
Governador do Estado;

II - 50% (cinquenta por cento) de seus membros serão escolhidos pelo Governador
do Estado, sendo:

a)  no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg;

b)  no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

c)  até  dez  membros  escolhidos  a  partir  de  lista  elaborada  por  entidades  da
sociedade civil relacionadas com a área de atuação do Conselho.”.

Art. 2º - A partir  da data de publicação desta lei até 31 de dezembro de 2015, o
Conselho Estadual de Educação será composto por vinte e sete membros, nomeados
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pelo Governador do Estado entre pessoas de notório saber e experiência em matéria
de educação, da seguinte forma:

I - treze de seus membros serão de livre escolha do Governador do Estado;
II - quatorze de seus membros serão escolhidos pelo Governador do Estado, sendo:
a) no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg;
b) no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;
c)  até  doze  membros  escolhidos  a  partir  de  lista  elaborada  por  entidades  da

sociedade civil relacionadas com a área de atuação do Conselho.
Art.  3º - A redução do número de membros do Conselho Estadual de Educação

prevista nesta lei se fará sem prejuízo dos mandatos em curso.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.687/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.687/2013, de autoria do governador do Estado, que dispõe
sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio,
localizado nos Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto, foi
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.687/2013
Altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Arêdes, no Município de Itabirito.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Estação Ecológica Estadual de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de

14 de junho de 2010, passa a ter os limites e confrontações estabelecidos no Anexo
desta  lei,  perfazendo  uma  área  total  aproximada  de  1.281,32ha  (mil  duzentos  e
oitenta e um vírgula trinta e dois hectares).
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Corrêa.

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

Limites e confrontações da Estação Ecológica Estadual de Arêdes
I - Gleba 01: área de 828,14ha e perímetro de 17.708,22m. Inicia-se a descrição

deste  perímetro  no  vértice  V_1,  de  coordenadas  N  7.760.609,370m  e  E
612.393,650m; deste, segue com azimute de 117°32'33" e distância de 91,76m, até o
vértice V_2, de coordenadas N 7.760.566,940m e E 612.475,010m; deste, segue com
azimute de 104°44'45" e distância de 337,09m, até o vértice V_3, de coordenadas N
7.760.481,140m  e  E  612.801,000m;  deste,  segue  com  azimute  de  94°27'19"  e
distância  de  277,17m, até  o  vértice V_4,  de  coordenadas  N 7.760.459,610m e E
613.077,330m; deste, segue com azimute de 135°03'28" e distância de 147,21m, até
o vértice V_5, de coordenadas N 7.760.355,410m e E 613.181,320m; deste, segue
com  azimute  de  145°57'02"  e  distância  de  122,50m,  até  o  vértice  V_6,  de
coordenadas N 7.760.253,910m e E 613.249,910m; deste, segue com azimute de
158°04'23"  e  distância  de  153,53m,  até  o  vértice  V_7,  de  coordenadas  N
7.760.111,490m  e  E  613.307,240m;  deste,  segue  com  azimute  de  173°29'26"  e
distância  de  154,81m, até  o  vértice V_8,  de  coordenadas  N 7.759.957,680m e E
613.324,790m; deste, segue com azimute de 215°31'21" e distância de 144,16m, até
o vértice V_9, de coordenadas N 7.759.840,350m e E 613.241,030m; deste, segue
com  azimute  de  194°34'04"  e  distância  de  160,02m,  até  o  vértice  V_10,  de
coordenadas N 7.759.685,470m e E 613.200,780m; deste, segue com azimute de
158°55'12"  e  distância  de  139,38m,  até  o  vértice  V_11,  de  coordenadas  N
7.759.555,420m  e  E  613.250,910m;  deste,  segue  com  azimute  de  133°26'12"  e
distância de 159,65m, até o vértice V_12, de coordenadas N 7.759.445,650m e E
613.366,840m; deste, segue com azimute de 136°55'27" e distância de 150,78m, até
o vértice V_13, de coordenadas N 7.759.335,510m e E 613.469,820m; deste, segue
com  azimute  de  126°57'28"  e  distância  de  112,15m,  até  o  vértice  V_14,  de
coordenadas N 7.759.268,080m e E 613.559,440m; deste, segue com azimute de
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117°44'55"  e  distância  de  103,50m,  até  o  vértice  V_15,  de  coordenadas  N
7.759.219,890m  e  E  613.651,040m;  deste,  segue  com  azimute  de  124°51'37"  e
distância de 157,25m, até o vértice V_16, de coordenadas N 7.759.130,010m e E
613.780,070m; deste, segue com azimute de 127°12'09" e distância de 200,82m, até
o vértice V_17, de coordenadas N 7.759.008,590m e E 613.940,020m; deste, segue
com  azimute  de  195°41'41"  e  distância  de  62,77m,  até  o  vértice  V_18,  de
coordenadas N 7.758.948,160m e E 613.923,040m; deste, segue com azimute de
198°56'47"  e  distância  de  79,00m,  até  o  vértice  V_19,  de  coordenadas  N
7.758.873,440m  e  E  613.897,390m;  deste,  segue  com  azimute  de  185°15'58"  e
distância  de  46,31m, até  o  vértice  V_20,  de  coordenadas  N 7.758.827,330m e E
613.893,140m; deste, segue com azimute de 110°54'49" e distância de 457,08m, até
o vértice V_21, de coordenadas N 7.758.664,170m e E 614.320,110m; deste, segue
com  azimute  de  90°57'01"  e  distância  de  206,84m,  até  o  vértice  V_22,  de
coordenadas N 7.758.660,740m e E 614.526,920m; deste, segue com azimute de
111°34'51"  e  distância  de  86,78m,  até  o  vértice  V_23,  de  coordenadas  N
7.758.628,820m  e  E  614.607,620m;  deste,  segue  com  azimute  de  116°25'54"  e
distância de 185,52m, até o vértice V_24, de coordenadas N 7.758.546,239m e E
614.773,747m; deste, segue com azimute de 179°29'18" e distância de 127,25m, até
o vértice V_25, de coordenadas N 7.758.418,995m e E 614.774,883m; deste, segue
com  azimute  de  282°12'00"  e  distância  de  119,46m,  até  o  vértice  V_26  ,  de
coordenadas N 7.758.444,240m e E 614.658,120m; deste, segue com azimute de
204°43'09"  e  distância  de  218,81m,  até  o  vértice  V_27,  de  coordenadas  N
7.758.245,480m  e  E  614.566,620m;  deste,  segue  com  azimute  de  173°06'32"  e
distância de 178,03m, até o vértice V_28, de coordenadas N 7.758.068,740m e E
614.587,980m; deste, segue com azimute de 160°08'00" e distância de 149,72m, até
o vértice V_29, de coordenadas N 7.757.927,930m e E 614.638,860m; deste, segue
com  azimute  de  153°51'02"  e  distância  de  70,35m,  até  o  vértice  V_30,  de
coordenadas N 7.757.864,779m e E 614.669,865m; deste, segue com azimute de
173°15'18"  e  distância  de  175,24m,  até  o  vértice  V_31  ,  de  coordenadas  N
7.757.690,755m  e  E  614.690,447m;  deste,  segue  com  azimute  de  257°43'36"  e
distância de 482,89m, até o vértice V_32 , de coordenadas N 7.757.588,106m e E
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614.218,597m; deste, segue com azimute de 189°14'39" e distância de 242,42m, até
o vértice V_33 , de coordenadas N 7.757.348,830m e E 614.179,654m; deste, segue
com  azimute  de  192°48'41"  e  distância  de  71,13m,  até  o  vértice  V_34  ,  de
coordenadas N 7.757.279,469m e E 614.163,881m; deste, segue com azimute de
180°22'46"  e  distância  de  338,92m,  até  o  vértice  V_35  ,  de  coordenadas  N
7.756.940,557m  e  E  614.161,636m;  deste,  segue  com  azimute  de  90°31'50"  e
distância de 398,71m, até o vértice V_36 , de coordenadas N 7.756.936,865m e E
614.560,324m; deste, segue com azimute de 140°45'09" e distância de 103,78m, até
o vértice V_37 , de coordenadas N 7.756.856,499m e E 614.625,980m; deste, segue
com  azimute  de  210°46'30"  e  distância  de  207,47m,  até  o  vértice  V_38  ,  de
coordenadas N 7.756.678,241m e E 614.519,822m; deste, segue com azimute de
195°59'08"  e  distância  de  333,09m,  até  o  vértice  V_39  ,  de  coordenadas  N
7.756.358,032m  e  E  614.428,091m;  deste,  segue  com  azimute  de  159°18'31"  e
distância de 213,97m, até o vértice V_40 , de coordenadas N 7.756.157,867m e E
614.503,693m; deste, segue com azimute de 170°49'35" e distância de 868,19m, até
o vértice V_41 , de coordenadas N 7.755.300,783m e E 614.642,107m; deste, segue
268,7 m pela faixa de servidão da via de conexão das minas de Fábrica à Pico, até o
vértice V_42 , de coordenadas N 7.755.034,765m e E 614.604,217m; deste, segue
com  azimute  de  313°06'56"  e  distância  de  111,22m,  até  o  vértice  V_43,  de
coordenadas N 7.755.110,780m e E 614.523,030m; deste,  segue com azimute de
331°12'23"  e  distância  de  72,69m,  até  o  vértice  V_44  ,  de  coordenadas  N
7.755.174,480m  e  E  614.488,020m;  deste,  segue  com  azimute  de  302°16'10"  e
distância de 236,17m, até o vértice V_45 , de coordenadas N 7.755.300,570m e E
614.288,330m; deste, segue com azimute de 291°56'47" e distância de 158,51m, até
o vértice V_46 , de coordenadas N 7.755.359,810m e E 614.141,310m; deste, segue
com  azimute  de  298°37'29"  e  distância  de  115,10m,  até  o  vértice  V_47,  de
coordenadas N 7.755.414,950m e E 614.040,280m; deste, segue com azimute de
294°36'00"  e  distância  de  188,86m,  até  o  vértice  V_48,  de  coordenadas  N
7.755.493,570m  e  E  613.868,560m;  deste,  segue  com  azimute  de  287°58'55"  e
distância de 110,78m, até o vértice V_49, de coordenadas N 7.755.527,770m e E
613.763,190m; deste, segue com azimute de 14°57'34" e distância de 60,82m, até o
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vértice V_50, de coordenadas N 7.755.586,530m e E 613.778,890m; deste, segue
com azimute de 1°10'41" e distância de 72,96m, até o vértice V_51, de coordenadas
N 7.755.659,470m e E 613.780,390m; deste, segue com azimute de 273°20'37" e
distância de 127,74m, até o vértice V_52 , de coordenadas N 7.755.666,920m e E
613.652,870m; deste, segue com azimute de 270°44'26" e distância de 84,34m, até o
vértice V_53, de coordenadas N 7.755.668,010m e E 613.568,540m; deste, segue
com  azimute  de  279°12'53"  e  distância  de  143,76m,  até  o  vértice  V_54  ,  de
coordenadas N 7.755.691,030m e E 613.426,640m; deste, segue com azimute de
280°24'10"  e  distância  de  66,90m,  até  o  vértice  V_55  ,  de  coordenadas  N
7.755.703,110m  e  E  613.360,840m;  deste,  segue  com  azimute  de  287°09'22"  e
distância de 43,36m, até o vértice V_56 , de coordenadas N 7.755.715,900m e E
613.319,410m; deste, segue com azimute de 296°17'35" e distância de 129,11m, até
o vértice V_57 , de coordenadas N 7.755.773,090m e E 613.203,660m; deste, segue
com  azimute  de  250°32'10"  e  distância  de  37,33m,  até  o  vértice  V_58,  de
coordenadas N 7.755.760,650m e E 613.168,460m; deste, segue com azimute de
301°22'05"  e  distância  de  94,33m,  até  o  vértice  V_59,  de  coordenadas  N
7.755.809,750m  e  E  613.087,920m;  deste,  segue  com  azimute  de  285°58'03"  e
distância  de  81,54m, até  o  vértice  V_60,  de  coordenadas  N 7.755.832,180m e E
613.009,530m; deste, segue com azimute de 274°54'39" e distância de 78,27m, até o
vértice V_61, de coordenadas N 7.755.838,880m e E 612.931,550m; deste, segue
com  azimute  de  355°42'36"  e  distância  de  85,29m,  até  o  vértice  V_62,  de
coordenadas N 7.755.923,930m e E 612.925,170m; deste, segue com azimute de
351°27'32"  e  distância  de  135,81m,  até  o  vértice  V_63,  de  coordenadas  N
7.756.058,230m  e  E  612.905,000m;  deste,  segue  com  azimute  de  352°52'49"  e
distância de 183,15m, até o vértice V_64, de coordenadas N 7.756.239,970m e E
612.882,300m; deste, segue com azimute de 6°37'30" e distância de 167,55m, até o
vértice V_65, de coordenadas N 7.756.406,400m e E 612.901,630m; deste, segue
com azimute de 5°07'44" e distância de 21,37m, até o vértice V_66, de coordenadas
N 7.756.427,680m e E 612.903,540m; deste, segue com azimute de 340°08'27" e
distância  de  26,08m, até  o  vértice  V_67,  de  coordenadas  N 7.756.452,210m e E
612.894,680m; deste, segue com azimute de 71°16'17" e distância de 709,43m, até o
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vértice V_68, de coordenadas N 7.756.680,000m e E 613.566,550m; deste, segue
com  azimute  de  341°17'47"  e  distância  de  1.249,08m,  até  o  vértice  V_69,  de
coordenadas N 7.757.863,120m e E 613.166,000m; deste, segue com azimute de
251°19'00"  e  distância  de  1.034,38m,  até  o  vértice  V_70,  de  coordenadas  N
7.757.531,770m  e  E  612.186,130m;  deste,  segue  com  azimute  de  357°12'42"  e
distância de 138,34m, até o vértice V_71, de coordenadas N 7.757.669,950m e E
612.179,400m; deste, segue com azimute de 2°03'38" e distância de 87,61m, até o
vértice V_72, de coordenadas N 7.757.757,500m e E 612.182,550m; deste, segue
com  azimute  de  352°05'05"  e  distância  de  191,57m,  até  o  vértice  V_73,  de
coordenadas N 7.757.947,240m e E 612.156,170m; deste, segue com azimute de
12°03'41"  e  distância  de  237,12m,  até  o  vértice  V_74,  de  coordenadas  N
7.758.179,130m  e  E  612.205,720m;  deste,  segue  com  azimute  de  343°20'50"  e
distância de 191,89m, até o vértice V_75, de coordenadas N 7.758.362,970m e E
612.150,730m; deste, segue com azimute de 339°11'27" e distância de 31,53m, até o
vértice V_76, de coordenadas N 7.758.392,440m e E 612.139,530m; deste, segue
com  azimute  de  330°27'12"  e  distância  de  27,25m,  até  o  vértice  V_77,  de
coordenadas N 7.758.416,150m e E 612.126,090m; deste, segue com azimute de
324°52'15"  e  distância  de  51,35m,  até  o  vértice  V_78,  de  coordenadas  N
7.758.458,150m  e  E  612.096,540m;  deste,  segue  com  azimute  de  319°21'55"  e
distância  de  46,54m, até  o  vértice  V_79,  de  coordenadas  N 7.758.493,470m e E
612.066,230m; deste, segue com azimute de 275°50'58" e distância de 92,33m, até o
vértice V_80, de coordenadas N 7.758.502,880m e E 611.974,380m; deste, segue
com  azimute  de  270°00'26"  e  distância  de  78,80m,  até  o  vértice  V_81,  de
coordenadas N 7.758.502,890m e E 611.895,580m; deste,  segue com azimute de
251°11'42"  e  distância  de  121,45m,  até  o  vértice  V_82,  de  coordenadas  N
7.758.463,740m  e  E  611.780,610m;  deste,  segue  com  azimute  de  355°50'48"  e
distância de 260,68m, até o vértice V_83, de coordenadas N 7.758.723,740m e E
611.761,730m; deste, segue com azimute de 356°38'21" e distância de 154,72m, até
o vértice V_84, de coordenadas N 7.758.878,190m e E 611.752,660m; deste, segue
com azimute de 9°33'35" e distância de 11,62m, até o vértice V_85, de coordenadas
N 7.758.889,650m e E 611.754,590m; deste,  segue com azimute de 359°13'07" e
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distância  de  24,20m, até  o  vértice  V_86,  de  coordenadas  N 7.758.913,850m e E
611.754,260m; deste, segue com azimute de 349°24'08" e distância de 35,34m, até o
vértice V_87, de coordenadas N 7.758.948,590m e E 611.747,760m; deste, segue
com  azimute  de  356°38'16"  e  distância  de  94,12m,  até  o  vértice  V_88,  de
coordenadas N 7.759.042,550m e E 611.742,240m; deste,  segue com azimute de
342°32'31"  e  distância  de  140,23m,  até  o  vértice  V_89,  de  coordenadas  N
7.759.176,320m  e  E  611.700,170m;  deste,  segue  com  azimute  de  328°57'25"  e
distância  de  42,16m, até  o  vértice  V_90,  de  coordenadas  N 7.759.212,440m e E
611.678,430m; deste, segue com azimute de 351°46'28" e distância de 47,53m, até o
vértice V_91, de coordenadas N 7.759.259,480m e E 611.671,630m; deste, segue
com  azimute  de  325°35'02"  e  distância  de  195,49m,  até  o  vértice  V_92,  de
coordenadas N 7.759.420,750m e E 611.561,140m; deste,  segue com azimute de
17°36'45"  e  distância  de  360,40m,  até  o  vértice  V_93,  de  coordenadas  N
7.759.764,260m  e  E  611.670,190m;  deste,  segue  com  azimute  de  30°34'07"  e
distância de 184,28m, até o vértice V_94, de coordenadas N 7.759.922,930m e E
611.763,910m; deste, segue com azimute de 42°29'14" e distância de 766,39m, até o
vértice V_95, de coordenadas N 7.760.488,090m e E 612.281,550m; deste, segue
com azimute de 42°44'51" e distância de 165,15m, até o vértice V_1, de coordenadas
N 7.760.609,370m e E 612.393,650m, ponto inicial da descrição deste perímetro.

II - Gleba 02: área de 440,78ha e perímetro de 8.984,13m. Inicia-se a descrição
deste  perímetro  no  vértice  V_1,  de  coordenadas  N  7.757.068,898m  e  E
616.348,610m; deste, segue com azimute de 117°51'46" e distância de 62,20m, até o
vértice V_2, de coordenadas N 7.757.039,828m e E 616.403,600m; deste, segue com
azimute de 149°02'41" e distância de 69,93m, até o vértice V_3, de coordenadas N
7.756.979,858m  e  E  616.439,570m;  deste,  segue  com  azimute  de  129°47'41"  e
distância  de  254,08m, até  o  vértice V_4,  de  coordenadas  N 7.756.817,238m e E
616.634,790m; deste, segue com azimute de 89°26'28" e distância de 129,16m, até o
vértice V_5, de coordenadas N 7.756.818,498m e E 616.763,940m; deste, segue com
azimute de 137°20'21" e distância de 601,32m, até o vértice V_6, de coordenadas N
7.756.376,299m  e  E  617.171,429m;  deste,  segue  com  azimute  de  184°36'00"  e
distância  de  20,07m,  até  o  vértice  V_7,  de  coordenadas  N  7.756.356,289m  e  E
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617.169,819m; deste, segue com azimute de 139°29'07" e distância de 226,32m, até
o vértice V_8, de coordenadas N 7.756.184,229m e E 617.316,849m; deste, segue
com azimute de 211°04'43" e distância de 44,44m, até o vértice V_9, de coordenadas
N 7.756.146,169m e E 617.293,909m; deste, segue com azimute de 296°18'35" e
distância  de  15,05m, até  o  vértice  V_10,  de  coordenadas  N 7.756.152,839m e E
617.280,419m; deste, segue com azimute de 280°02'33" e distância de 27,93m, até o
vértice V_11, de coordenadas N 7.756.157,709m e E 617.252,919m; deste, segue
com  azimute  de  270°36'39"  e  distância  de  42,21m,  até  o  vértice  V_12,  de
coordenadas N 7.756.158,159m e E 617.210,709m; deste, segue com azimute de
265°12'19"  e  distância  de  19,86m,  até  o  vértice  V_13,  de  coordenadas  N
7.756.156,499m  e  E  617.190,919m;  deste,  segue  com  azimute  de  262°10'56"  e
distância  de  8,82m,  até  o  vértice  V_14,  de  coordenadas  N  7.756.155,299m  e  E
617.182,179m; deste, segue com azimute de 252°13'39" e distância de 16,41m, até o
vértice V_15, de coordenadas N 7.756.150,289m e E 617.166,549m; deste, segue
com  azimute  de  253°38'27"  e  distância  de  14,84m,  até  o  vértice  V_16,  de
coordenadas N 7.756.146,109m e E 617.152,309m; deste, segue com azimute de
245°20'16"  e  distância  de  25,19m,  até  o  vértice  V_17,  de  coordenadas  N
7.756.135,599m  e  E  617.129,419m;  deste,  segue  com  azimute  de  241°53'02"  e
distância  de  57,34m, até  o  vértice  V_18,  de  coordenadas  N 7.756.108,579m e E
617.078,849m; deste, segue com azimute de 239°09'06" e distância de 50,18m, até o
vértice V_19, de coordenadas N 7.756.082,849m e E 617.035,769m; deste, segue
com  azimute  de  233°54'41"  e  distância  de  31,68m,  até  o  vértice  V_20,  de
coordenadas N 7.756.064,189m e E 617.010,169m; deste, segue com azimute de
227°19'19"  e  distância  de  47,47m,  até  o  vértice  V_21,  de  coordenadas  N
7.756.032,010m  e  E  616.975,269m;  deste,  segue  com  azimute  de  223°07'42"  e
distância  de  15,15m, até  o  vértice  V_22,  de  coordenadas  N 7.756.020,950m e E
616.964,909m; deste, segue com azimute de 227°50'25" e distância de 34,82m, até o
vértice V_23, de coordenadas N 7.755.997,580m e E 616.939,100m; deste, segue
com azimute de 254°15'08" e distância de 0,07m, até o vértice V_24, de coordenadas
N 7.755.997,560m e E 616.939,030m; deste, segue com azimute de 160°22'36" e
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distância  de  40,41m, até  o  vértice  V_25,  de  coordenadas  N 7.755.959,500m e E
616.952,600m; deste, segue com azimute de 169°35'13" e distância de 19,42m, até o
vértice V_26, de coordenadas N 7.755.940,400m e E 616.956,110m; deste, segue
com  azimute  de  181°29'18"  e  distância  de  17,33m,  até  o  vértice  V_27,  de
coordenadas N 7.755.923,080m e E 616.955,660m; deste, segue com azimute de
189°11'23"  e  distância  de  31,27m,  até  o  vértice  V_28,  de  coordenadas  N
7.755.892,210m  e  E  616.950,666m;  deste,  segue  com  azimute  de  189°11'23"  e
distância  de  32,66m, até  o  vértice  V_29,  de  coordenadas  N 7.755.859,970m e E
616.945,450m; deste, segue com azimute de 181°26'50" e distância de 33,26m, até o
vértice V_30, de coordenadas N 7.755.826,720m e E 616.944,610m; deste, segue
com  azimute  de  176°44'51"  e  distância  de  72,62m,  até  o  vértice  V_31,  de
coordenadas N 7.755.754,220m e E 616.948,730m; deste, segue com azimute de
171°03'21"  e  distância  de  43,80m,  até  o  vértice  V_32,  de  coordenadas  N
7.755.710,950m  e  E  616.955,540m;  deste,  segue  com  azimute  de  160°56'25"  e
distância  de  18,56m, até  o  vértice  V_33,  de  coordenadas  N 7.755.693,410m e E
616.961,600m; deste, segue com azimute de 153°07'49" e distância de 15,13m, até o
vértice V_34, de coordenadas N 7.755.679,910m e E 616.968,440m; deste, segue
com  azimute  de  143°37'16"  e  distância  de  39,91m,  até  o  vértice  V_35,  de
coordenadas N 7.755.647,780m e E 616.992,110m; deste,  segue com azimute de
134°46'50"  e  distância  de  64,64m,  até  o  vértice  V_36,  de  coordenadas  N
7.755.602,250m  e  E  617.037,990m;  deste,  segue  com  azimute  de  201°13'57"  e
distância  de  6,54m,  até  o  vértice  V_37,  de  coordenadas  N  7.755.596,150m  e  E
617.035,620m; deste, segue com azimute de 175°28'32" e distância de 53,88m, até o
vértice V_38, de coordenadas N 7.755.542,440m e E 617.039,870m; deste, segue
com  azimute  de  184°54'31"  e  distância  de  19,05m,  até  o  vértice  V_39,  de
coordenadas N 7.755.523,460m e E 617.038,240m; deste, segue com azimute de
175°38'38"  e  distância  de  16,46m,  até  o  vértice  V_40,  de  coordenadas  N
7.755.507,050m  e  E  617.039,490m;  deste,  segue  com  azimute  de  182°16'19"  e
distância  de  24,72m, até  o  vértice  V_41,  de  coordenadas  N 7.755.482,350m e E
617.038,510m; deste, segue com azimute de 190°52'47" e distância de 14,89m, até o
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vértice V_42, de coordenadas N 7.755.467,730m e E 617.035,700m; deste, segue
com  azimute  de  212°35'48"  e  distância  de  37,50m,  até  o  vértice  V_43,  de
coordenadas N 7.755.436,140m e E 617.015,500m; deste, segue com azimute de
193°59'32"  e  distância  de  91,65m,  até  o  vértice  V_44,  de  coordenadas  N
7.755.347,210m  e  E  616.993,340m;  deste,  segue  com  azimute  de  179°55'37"  e
distância  de  78,41m, até  o  vértice  V_45,  de  coordenadas  N 7.755.268,800m e E
616.993,440m; deste, segue com azimute de 171°31'29" e distância de 73,48m, até o
vértice V_46, de coordenadas N 7.755.196,120m e E 617.004,270m; deste, segue
com  azimute  de  179°22'02"  e  distância  de  70,62m,  até  o  vértice  V_47,  de
coordenadas N 7.755.125,500m e E 617.005,050m; deste, segue com azimute de
162°36'54"  e  distância  de  16,57m,  até  o  vértice  V_48,  de  coordenadas  N
7.755.109,690m  e  E  617.010,000m;  deste,  segue  com  azimute  de  181°38'54"  e
distância  de  85,87m, até  o  vértice  V_49,  de  coordenadas  N 7.755.023,860m e E
617.007,530m; deste, segue com azimute de 276°16'05" e distância de 131,65m, até
o vértice V_50, de coordenadas N 7.755.038,233m e E 616.876,671m; deste, segue
com  azimute  de  259°52'31"  e  distância  de  75,26m,  até  o  vértice  V_51,  de
coordenadas N 7.755.025,004m e E 616.802,587m; deste, segue com azimute de
227°54'39"  e  distância  de  110,53m,  até  o  vértice  V_52,  de  coordenadas  N
7.754.950,920m  e  E  616.720,566m;  deste,  segue  com  azimute  de  202°57'50"  e
distância de 169,54m, até o vértice V_53, de coordenadas N 7.754.794,816m e E
616.654,420m; deste, segue com azimute de 254°39'00" e distância de 279,86m, até
o vértice V_54, de coordenadas N 7.754.720,733m e E 616.384,545m; deste, segue
com  azimute  de  231°04'21"  e  distância  de  176,86m,  até  o  vértice  V_55,  de
coordenadas N 7.754.609,607m e E 616.246,961m; deste, segue com azimute de
254°34'00"  e  distância  de  447,40m,  até  o  vértice  V_56,  de  coordenadas  N
7.754.490,545m  e  E  615.815,689m;  deste,  segue  com  azimute  de  217°24'19"  e
distância de 113,25m, até o vértice V_57, de coordenadas N 7.754.400,586m e E
615.746,897m; deste, segue com azimute de 234°38'15" e distância de 100,58m, até
o vértice V_58, de coordenadas N 7.754.342,378m e E 615.664,876m; deste, segue
com  azimute  de  264°08'38"  e  distância  de  103,73m,  até  o  vértice  V_59,  de
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coordenadas N 7.754.331,794m e E 615.561,689m; deste, segue com azimute de
300°15'23"  e  distância  de  73,51m,  até  o  vértice  V_60,  de  coordenadas  N
7.754.368,836m  e  E  615.498,189m;  deste,  segue  com  azimute  de  285°45'04"  e
distância de 107,21m, até o vértice V_61, de coordenadas N 7.754.397,940m e E
615.395,001m; deste, segue com azimute de 263°02'49" e distância de 109,28m, até
o vértice V_62, de coordenadas N 7.754.384,711m e E 615.286,522m; deste, segue
com  azimute  de  276°25'08"  e  distância  de  213,00m,  até  o  vértice  V_63,  de
coordenadas N 7.754.408,524m e E 615.074,854m; deste, segue com azimute de
281°02'27"  e  distância  de  110,53m,  até  o  vértice  V_64,  de  coordenadas  N
7.754.429,690m  e  E  614.966,375m;  deste,  segue  com  azimute  de  291°26'52"  e
distância de 159,19m, até o vértice V_65, de coordenadas N 7.754.487,899m e E
614.818,208m; deste, segue com azimute de 306°34'23" e distância de 102,13m, até
o vértice V_66, de coordenadas N 7.754.548,753m e E 614.736,187m; deste, segue
com  azimute  de  295°46'10"  e  distância  de  85,20m,  até  o  vértice  V_67,  de
coordenadas N 7.754.585,795m e E 614.659,458m; deste, segue com azimute de
310°48'54"  e  distância  de  76,91m,  até  o  vértice  V_68,  de  coordenadas  N
7.754.636,066m  e  E  614.601,249m;  deste,  segue  com  azimute  de  351°52'12"  e
distância  de  56,13m, até  o  vértice  V_69,  de  coordenadas  N 7.754.691,628m e E
614.593,312m; deste, segue 2.519,4m pela faixa de servidão da via de conexão das
minas  de  Fábrica  à  Pico  passando  pelos  vértices  V_70,  de  coordenadas  N
7.754.786,878m e E 614.627,708m; V_71, de coordenadas N 7.754.913,879m e E
614.685,916 m; V_72, de coordenadas N 7.755.009,129m e E 614.746,770m; V_73,
de  coordenadas  N  7.755.075,275m  e  E  614.781,166m;  V_74,  de  coordenadas  N
7.755.138,775m e E 614.797,041m; V_75, de coordenadas N 7.755.234,025m e E
614.794,396m; V_76, de coordenadas N 7.755.339,859m e E 614.783,812m; V_77,
de  coordenadas  N  7.755.382,192m  e  E  614.810,271m;  V_78,  de  coordenadas  N
7.755.424,526m e E 614.828,791m; V_79, de coordenadas N 7.755.495,963m e E
614.834,083m; V_80, de coordenadas N 7.755.672,044m e E 614.950,765m; V_81,
de  coordenadas  N  7.755.715,436m  e  E  614.980,398m;  V_82,  de  coordenadas  N
7.755.770,469m e E 615.013,206m; V_83, de coordenadas N 7.755.805,394m e E
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615.053,423m; V_84, de coordenadas N 7.755.808,569m e E 615.098,932m; V_85,
de  coordenadas  N  7.755.808,569m  e  E  615.139,148m;  V_86,  de  coordenadas  N
7.755.842,436m e E 615.219,582m; V_87, de coordenadas N 7.755.884,769m e E
615.248,157m; V_88, de coordenadas N 7.756.052,780m e E 615.287,580m; V_89,
de  coordenadas  N  7.756.192,731m  e  E  615.354,356m;  V_90,  de  coordenadas  N
7.756.368,164m e E 615.521,207m; V_91, de coordenadas N 7.756.491,989m e E
615.596,349m;  até  o  vértice  V_92,  de  coordenadas  N  7.756.808,498m  e  E
615.709,250m; deste, segue com azimute de 86°29'23" e distância de 176,75m, até o
vértice V_93, de coordenadas N 7.756.819,320m e E 615.885,670m; deste, segue
com azimute de 53°07'53" e distância de 80,84m, até o vértice V_94, de coordenadas
N 7.756.867,820m e E 615.950,340m;  deste,  segue com azimute  de  71°37'41"  e
distância  de  54,70m, até  o  vértice  V_95,  de  coordenadas  N 7.756.885,060m e E
616.002,250m; deste, segue com azimute de 61°52'42" e distância de 226,35m, até o
vértice V_96, de coordenadas N 7.756.991,750m e E 616.201,880m; deste, segue
com  azimute  de  193°51'21"  e  distância  de  67,66m,  até  o  vértice  V_97,  de
coordenadas N 7.756.926,057m e E 616.185,676m; deste, segue com azimute de
83°04'27"  e  distância  de  0,00m,  até  o  vértice  V_98,  de  coordenadas  N
7.756.926,058m  e  E  616.185,681m;  deste,  segue  com  azimute  de  43°21'27"  e
distância  de  88,56m, até  o  vértice  V_99,  de  coordenadas  N 7.756.990,448m e E
616.246,481m; deste, segue com azimute de 40°27'12" e distância de 90,72m, até o
vértice V_100, de coordenadas N 7.757.059,478m e E 616.305,340m; deste, segue
com azimute de 77°43'05" e distância de 44,28m, até o vértice V_1, de coordenadas
N 7.757.068,898m e E 616.348,610m, ponto inicial da descrição deste perímetro.

III - Gleba 03: área de 12,4ha e perímetro de 1.641,21m. Inicia-se a descrição deste
perímetro  no  vértice  V_1,  de  coordenadas  N 7.756.829,599m e E 615.244,375m;
deste, segue com azimute de 115°36'41" e distância de 101,76m, até o vértice V_2,
de coordenadas N 7.756.785,610m e E 615.336,140m; deste, segue com azimute de
86°29'48"  e  distância  de  286,78m,  até  o  vértice  V_3,  de  coordenadas  N
7.756.803,134m e E 615.622,382m; deste, segue 666,2m pela faixa de servidão da
via  de  conexão  das  minas  de  Fábrica  à  Pico  passando  pelos  vértices  V_4,  de
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coordenadas  N  7.756.550,819m  e  E  615.531,936m;  V_5,  de  coordenadas  N
7.756.440,503m e E 615.462,523m;  V_6,  de coordenadas N 7.756.335,053m e E
615.362,659m,  até  o  vértice  V_7,  de  coordenadas  N  7.756.244,200m  e  E
615.280,408m; deste, segue com azimute de 356°28'40" e distância de 586,51m, até
o vértice V_1, de coordenadas N 7.756.829,599m e E 615.244,375m, ponto inicial da
descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas descritas neste Anexo estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central 45° WGr, tendo como Datum o SAD 69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.474/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.474/2013, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que
restringe  o  uso  de  máscara,  venda  ou  qualquer  cobertura  que oculte  a  face  em
eventos multitudinários e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.474/2013
Restringe o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em

eventos multitudinários.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica restringido, para fins de segurança pública, o uso de máscara, venda

ou qualquer cobertura que oculte a face em evento multitudinário ou aglomeração
significativa de pessoas.

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
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outros tipos de crime, a juízo da autoridade competente.
Art. 2° - A pessoa com máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face é

obrigada a se identificar  quando solicitado por  policial  em serviço ou por  servidor
público no exercício do poder de polícia.

§ 1° - Havendo 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, os agentes públicos a que se refere o
caput poderão ordenar a retirada da máscara, venda ou cobertura que oculte a face.

§ 2° - Na hipótese do § 1°, a pessoa com a face oculta deverá, imediatamente,
retirar a máscara, venda ou cobertura que oculte a face, apresentar identificação civil
e, sendo o caso, aguardar orientação quanto à forma de proceder no evento.

§ 3° - O agente público a que se refere o caput, se estiver em trajes civis, deverá se
identificar para a pessoa abordada.

Art. 3° - A infração ao disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes sanções:
I - encaminhamento à identificação criminal, observado o disposto em lei federal;
II - multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) a 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
III - monitoramento permanente em outros eventos de natureza análoga.
§ 1° - O encaminhamento à identificação criminal a que se refere o inciso I do caput

ocorrerá sempre que impossibilitada ou controversa a identificação civil e, ainda, nos
casos previstos em lei federal.

§  2°  -  O  valor  da  multa  a  que  se  refere  o  inciso  II  do  caput  será  mensurado
consoante a gravidade da infração e suas circunstâncias.

§ 3° - A aplicação das sanções a que se referem os incisos II e III  depende de
processo administrativo.

§ 4° -  A sanção a que se refere o inciso III  poderá ser aplicada cautelarmente,
mediante prévia justificação, sem prejuízo do regular processo administrativo.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Corrêa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.673/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.673/2013, de autoria do governador do Estado, que prevê,
para  o  exercício  de  2013,  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos
servidores do Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais,  foi  aprovado no 2º
turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.673/2013
Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Ficam  revistos,  a  partir  de  1°  de  janeiro  de  2013,  os  vencimentos  e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-
MG -, mediante a aplicação do índice de 5,84% (cinco vírgula oitenta e quatro por
cento), nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Art. 2° - Em virtude da aplicação do índice previsto no art. 1º, os incisos II e III  do
parágrafo único do art. 11 da Lei n° 20.227, de 11 de junho de 2012, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
Parágrafo único - (...)
II - a partir de 1° de janeiro de 2013, R$925,42 (novecentos e vinte e cinco reais e

quarenta e dois centavos);
III -  a partir  de 1° de janeiro de 2014, R$969,38 (novecentos e sessenta e nove

reais e trinta e oito centavos).”.
Art. 3° - O Anexo I da Lei n° 19.572, de 10 de agosto de 2011, passa a vigorar na

forma do Anexo desta lei.
Art. 4° - As disposições desta lei não se aplicam:
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I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°
e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista
no § 8° do mesmo artigo;

II - ao servidor inativo de que trata o art. 9° da Lei Complementar n° 100, de 5 de
novembro de 2007.

Art.  5°  - As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas ao TCE-MG.

Art. 6° - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1° de janeiro de 2013.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.

ANEXO
(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 2014)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 19.572, de 10 de agosto de 2011)

I  -  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  de  Direção,  Chefia  e
Assessoramento da Secretaria do Tribunal de Contas

I.1 - Cargos de Provimento em Comissão com denominação específica
* - O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão com denominação específica

foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.6.2014.
I.2 - Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo
* - O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo

foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.6.2014.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

62/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 62/2014, de autoria do procurador-geral de Justiça, que altera a
Lei  Complementar  nº  34,  de  12  de  setembro  de  1994,  que  dispõe  sobre  a
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organização  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras
providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

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

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

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

organização do Ministério Público do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alínea “b” do inciso VII do caput do art. 24 da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
VII - (...)
b) do processo disciplinar administrativo;”.
Art. 2º - Os incisos VI e VII do caput do art. 33 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

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

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

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

Art.  3º  -  Fica acrescentado ao art.  34  da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,  o
seguinte inciso IV:

“Art. 34 - (...)
IV - quando tiver analisado, no exercício de outra função, o mérito do pedido.”.
Art. 4º - Os incisos VI, VIII, XXI e XXII do caput do art. 39 da Lei Complementar nº

34, de 1994,  passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
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caput  do  artigo  o  seguinte  inciso  XXXIII,  renumerando-se  o  inciso  XXXIII  como
XXXIV:

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

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

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

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

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

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

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

(...)
XXXIII - apurar falta disciplinar dos servidores do Ministério Público, na forma do art.

233;”.
Art. 5º - O caput  do art. 40 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  40 -  Os Subcorregedores-Gerais do Ministério  Público, escolhidos entre os

Procuradores  de  Justiça,  em  número  mínimo  de  seis,  serão  designados  pelo
Procurador-Geral  de  Justiça,  após  indicação  do  Corregedor-Geral  do  Ministério
Público.”.

Art. 6º - O caput  do art. 42 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 42 - O exercício das funções de Subcorregedor-Geral do Ministério Público não
importará  dispensa  de  suas  normais  atribuições,  exceto  quando  no  exercício
temporário  do  cargo  de  Corregedor-Geral,  no  exercício  da  chefia  de  gabinete  da
Corregedoria-Geral, na presidência de processo disciplinar administrativo de servidor
quando necessária para a realização de atos ou durante a realização de inspeções e
correições.”.

Art.  7º - O art.  43 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  43  -  O  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  será  assessorado  por
Subcorregedores-Gerais  e  por  até  dez  Promotores  de  Justiça  da  entrância  mais
elevada, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

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

Art. 8º - O inciso III do caput do art. 59 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 59 - (...)
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo Empresarial;”.
Art. 9º - Os incisos X e XI do caput do art. 61 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

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

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

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

Mulher.”.
Art. 10 - O inciso IX do caput do art. 63 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa

a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 63 - (...)
IX  -  remeter  ao  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  relatório  das  atividades

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

Art. 11 - Os incisos XIV e XV do caput  do art. 69 da Lei Complementar nº 34, de
1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 69 - (...)
XIV - informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas,

no  prazo  de  cento  e  oitenta  dias  contados  do  recebimento  de  relatório  final  de
comissão parlamentar de inquérito que indique a prática de atos de sua competência;

XV - informar ao Presidente da Assembleia Legislativa as providências adotadas, no
prazo de cento e oitenta dias contados do recebimento de solicitação de apuração e
investigação  formulada  por  comissão  permanente  ou  comissão  especial  da
Assembleia Legislativa;”.

Art. 12 - O inciso XXIX do caput do art. 110 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

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

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

Art. 13 - O art. 118 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Parágrafo  único  -  A  hipótese  prevista  no  caput compreende  as  situações
decorrentes da aplicação do art. 8º da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de
2001.”.

Art. 14 - O § 6º do art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
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com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  caput do  artigo  os  seguintes
incisos XVII a XXI:

“Art. 119 - (...)
XVII - auxílio ao aperfeiçoamento profissional, mediante reembolso, para aquisição

de  livros  jurídicos  e  material  de  informática,  no  valor  anual  de  até  a  metade  do
subsídio mensal, conforme critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral
de Justiça;

XVIII - gratificação mensal pelo exercício de coordenação de Promotoria de Justiça,
conforme disposto no art. 63, e de Procuradoria de Justiça, na forma da lei;

XIX - gratificação mensal pelo exercício em turma recursal, na forma da lei;
XX - auxílio-saúde, limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal, conforme

critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça;
XXI  -  auxílio-alimentação,  conforme  critérios  estabelecidos  em  resolução  do

Procurador-Geral de Justiça.
(...)
§  6º  -  O  membro  do  Ministério  Público  que  permanecer  de  plantão,  quando

escalado, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, terá direito a compensação ou indenização, a ser paga no prazo
de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

Art. 15 - O caput do art. 127 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 127 - Ao membro do Ministério Público, após cada período de cinco anos de
efetivo exercício de serviço público, será concedido o direito a férias-prêmio de três
meses, admitida a conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da
aposentadoria  ou  quando  requerida  para  gozo  e  indeferida  por  necessidade  do
serviço, limitada, neste caso, a um período de trinta dias por ano.”.

Art.  16 - Fica acrescentado ao art. 139 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte parágrafo único:

“Art. 139 - (...)
Parágrafo  único  -  Tratando-se de  Promotor  de  Justiça  em estágio  probatório,  a
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suspensão  do  exercício  funcional  implica  também  a  suspensão  do  período  de
vitaliciamento.”.

Art. 17 - O caput e os §§ 2º e 5º do art. 171 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

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

(…)
§  2º  -  O  Corregedor-Geral  poderá,  a  qualquer  tempo,  de  ofício  ou  mediante

provocação do Procurador de Justiça ou do Promotor de Justiça designados na forma
determinada  pelo  art.  170,  impugnar,  fundamentadamente,  a  permanência  de
Promotor de Justiça na carreira, observado o disposto no inciso VI do art. 33 e nos §§
2º, 3º e 4º do art. 173.

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

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

Art. 18 - O art. 172 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 19 - O § 5º do art. 178 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6º e passando o
§ 6º a vigorar como § 7º:

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

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

Art. 20 - O caput e o § 4º do art. 180 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam
a vigorar com a seguinte redação:

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

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

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

Art. 21 - O caput do art. 184 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso V:

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

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

vitaliciamento ou de instauração de incidente de sanidade mental.”.
Art.  22 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o

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

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

Art. 23 - O parágrafo único do art. 211 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

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

Art. 24 - O art. 217 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 25 - O § 2º do art. 226 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

da portaria no órgão oficial e a decisão condenatória interrompem a prescrição.”.
Art. 26 - O art. 227 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a

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

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

Art. 27 - O art. 230 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 28 - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 34, de 1994, os seguintes
arts. 230-A e 230-B:

“Art. 230-A - O Procurador-Geral de Justiça não votará no julgamento dos recursos
apresentados contra decisão proferida em processo disciplinar administrativo.

Art. 230-B - O Corregedor-Geral não votará:
I - no julgamento de processo disciplinar administrativo instaurado contra membro

do Ministério Público;
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II  -  no  julgamento de proposta de impugnação ao vitaliciamento  de  membro do
Ministério Público, quando a tenha apresentado;

III - no julgamento de recursos concernentes às matérias previstas nos incisos I e
II.”.

Art. 29 - O art. 233 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 30 - O § 3º do art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 241 - (...)
§  3º  -  A  comissão,  finalizada  a  sindicância,  apresentará  relatório  conclusivo,

encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.”.
Art. 31 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o seguinte art. 279-

A:
“Art. 279-A - Os direitos, os deveres, as garantias e as prerrogativas assegurados

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

Art. 32 - O art. 280 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 280 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.”.

Art. 33 - Ficam revogados o § 2º do art. 18, o § 6º do art. 33, o parágrafo único do
art. 63, o § 1º do art. 171, o parágrafo único do art. 216, o § 3º do art. 218 e o § 4º do
art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994.

Art. 34 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Corrêa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.982/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.982/2014, de autoria do governador do Estado, que revoga o
inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de
Equalização do Estado de Minas Gerais,  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 4.982/2014
Revoga o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica revogado o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de

2006.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.077/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.077/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  à  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  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 § 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 5.077/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

- os imóveis que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Minas

Gerais - UFMG - os seguintes imóveis, situados na Rua Gabirobas, no Bairro Venda
Nova, no Município de Belo Horizonte, registrados no Livro 2 do Cartório do 5º Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte:

I - imóvel com área de 17.192,59m² (dezessete mil cento e noventa e dois vírgula
cinquenta e nove metros quadrados), registrado sob o nº 62.327;

II - imóvel com área de 9.468,03m² (nove mil quatrocentos e sessenta e oito vírgula
zero três metros quadrados), registrado sob o nº 104.778.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se ao funcionamento
das  atividades  hospitalares  e  acadêmicas  do  Hospital  Risoleta  Tolentino  Neves  -
HRTN.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se não
lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, a UFMG não
houver procedido ao registro dos imóveis.

Art. 4º - A UFMG encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
documento que comprove a destinação dos imóveis prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.094/2014, de autoria do governador do Estado, que altera a
Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, e dá outras providências, foi aprovado no
2° turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.
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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.

Ao incluir no projeto o texto da Emenda n° 2, aprovada em 2° turno, esta comissão
verificou  uma imprecisão no estabelecimento  do  prazo  mencionado no dispositivo
(art. 11 desta redação). Para sanar o problema, a comissão substituiu a referência a
“janeiro de 2015”  por “31 de janeiro de 2015”,  assegurando a precisão da norma
aprovada pelo Plenário.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014
Altera as Leis Delegadas nºs 39, de 3 de abril de 1998, e 174, de 26 de janeiro de

2007, e a Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar

na forma do Anexo I desta lei.
Art. 2º - O parágrafo único do art. 91 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 91 - (…)
Parágrafo único -  Ao Piloto de Helicóptero, código EX-35,  e ao Comandante de

Avião, código EX-24, licenciados, respectivamente, como Piloto de Linha Aérea de
Helicóptero e Piloto de Linha Aérea de Avião, portadores de certificado de habilitação
técnica para voos por instrumento - Instrument Flight Rules - IFR -, quando em função
de  comando,  devidamente  designada  por  ato  do  Chefe  do  Gabinete  Militar  do
Governador, poderá ser atribuída gratificação especial correspondente a 25% (vinte e
cinco por cento) da gratificação devida ao Comandante de Avião a Jato.”.

Art.  3º  -  O art.  92  da  Lei  nº  11.406,  de  1994,  passa a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 92 - O valor da gratificação especial devida aos ocupantes de cargos de Chefe
de  Manutenção  de  Aeronave,  código  EX-28,  Mecânico  de  Manutenção  de
Helicóptero,  código  EX-37,  Técnico  de  Aeronave  do  Gabinete  Militar,  Chefe  de
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Suprimento de Aeronave, código EX-33,  Controlador  Técnico de Aeronave,  código
EX-34, Auxiliar de Manutenção de Aeronave, código EX-27, e Chefe de Manutenção
de  Helicóptero,  código  EX-36,  será  calculado  de  acordo  com  os  percentuais
constantes  no  Anexo  VIII  desta  lei,  com  base  no  valor  mínimo  da  gratificação
assegurada, a mesmo título, ao Comandante de Avião a Jato, código EX-41.”.

Art. 4º - O Anexo VIII da Lei nº 11.406, de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo
II desta lei.

Art.  5º  -  Fica extinto  um cargo de  Primeiro  Oficial  de  Aeronave,  código  EX-25,
constante no Anexo VIII  da Lei  Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, com
lotação no Gabinete Militar do Governador.

Art. 6º - Fica criado um cargo de Comandante de Avião, código EX-24, constante no
Anexo  VIII  da  Lei  Delegada  nº  174,  de  2007,  destinado  ao  Gabinete  Militar  do
Governador.

Art. 7º - Em virtude do disposto nos arts. 5º e 6º, o Anexo VIII da Lei Delegada nº
174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo III desta lei.

Art. 8º - O cargo criado e o cargo extinto por esta lei serão identificados em decreto.
Art.  9°  -  Fica  incorporada  ao  vencimento  básico  dos  servidores  da  carreira  de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a partir de 1º de janeiro
de 2015, a parcela fixa da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual, a
que se refere o art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998.

Parágrafo único -  Em decorrência da incorporação a que se refere o  caput,  fica
extinta  a  parcela  fixa  da  Gratificação  de  Desempenho  e  Produtividade  Individual
devida ao Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Art. 10 - Ficam acrescentados ao § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 1998, os
seguintes incisos IV a VI, passando o § 6º do mesmo artigo a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 16 - (...)
§ 1º - (...)
IV - 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2015;
V - 0,06% (zero vírgula zero seis por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016;
VI - 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de 1º de janeiro de 2017.
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(...)
§ 6º -  A GDPI será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados da

Avaliação  de  Desempenho  Individual  ou  da  Avaliação  Especial  de  Desempenho,
podendo  também  ser  considerados  os  resultados  da  Avaliação  Institucional  de
Desempenho,  conforme  critérios  definidos  em  regulamento,  aplicada  a  50%
(cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e ao
grau em que estiver posicionado o servidor.”.

Art. 11 - Não será aplicado o § 7º do art. 11 da Lei n° 18.974, de 29 de junho de
2010,  ao primeiro ato de promoção do servidor ocupante de cargo da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental que ocorrer no período
compreendido  entre  a  data  de  publicação  desta  lei  e  31  de  janeiro  de  2015,
observadas as demais disposições constantes naquele artigo.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO XLII
(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

* - O Anexo XLII, a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de
3/4/98, foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.6.2014.

ANEXO II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO VIII
(a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994)

* - O Anexo VIII, a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28/1/94, foi publicado
no Diário do Legislativo, de 17.6.2014.

ANEXO III
(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO VIII
(a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007)
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CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO

* - O quadro contendo os cargos de natureza especial da administração direta do
Poder Executivo foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.6.2014.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.133/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.133/2014,  de  autoria  do  Tribunal  de  Justiça,  que  fixa  o
percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2014, foi aprovado no 2º
turno, na forma do vencido no 1º turno.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.133/2014
Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado referente ao ano de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reajustado em 6% (seis por cento), a partir de 1º de maio de 2014, o

valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos
constante do item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 18.909,
de 31 de maio de 2010.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  do  reajuste  de  que  trata  o  caput,  o  valor
correspondente ao padrão PJ-01, constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467,
de 2000, passa a ser: “R$ 1.027,13”.

Art. 2º - O disposto nesta lei não se aplica:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista
no § 8º do mesmo artigo;
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II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro
de 2007.

Art.  3º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 4º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.622/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública o Círculo Orquidófilo de Itumirim, com sede no Município de Itumirim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/10/2013 e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.622/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Círculo Orquidófilo de Itumirim, com sede no Município de Itumirim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e 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
15/5/2014),  o art.  5º  determina que,  na  hipótese de sua dissolução,  o patrimônio
remanescente reverterá a instituição de beneficência; e o art. 47 veda a remuneração
dos membros da Diretoria e do Conselho Consultivo.

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

Projeto de Lei nº 4.622/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.748/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São
Matias, com sede no Município de Luislândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  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 4.748/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São Matias, com sede
no Município de Luislândia.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  16  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 24 determina que, na hipótese
de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.748/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.401/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.401/2013 visa a autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Coromandel 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 para receber parecer sobre 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  4.401/2013  visa  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Coromandel  o  imóvel  com  área  de  20.000m²,  situado  na  Avenida
Celestino Dayrell, nº 1.563, nesse município, e registrado sob o nº 1.866, a fls. 37 do
Livro 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  destina  o  imóvel  à  ampliação  do
aeroporto municipal,  e o art.  2º  determina a reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado se  não lhe tiver  sido  dada a destinação prevista no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação. A proposição se subordina ao
interesse  público,  como  exige  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.

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 mencionado art. 17
da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 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.
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O projeto em exame atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência
de domínio de bens públicos,  não acarreta despesas para o erário e não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.401/2013, no 1º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Lafayette de Andrada - Tiago

Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.690/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das Neves o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 14/11/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Em  3/12/2013,  esta  comissão  solicitou,  nos  termos  do  art.  301  do  Regimento
Interno,  fosse  o  projeto  encaminhado  à  secretária  de  Estado  de  Planejamento  e
Gestão, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e sobre
possíveis  óbices  à  transferência  de  domínio  pretendida;  ao  prefeito  municipal  de
Ribeirão das Neves, para que declarasse sua aquiescência à doação; e ao autor,
para que apresentasse cópia de inteiro teor do registro do imóvel, uma vez que o
documento inicialmente apensado ao processo refere-se a outro bem.

Vencido o prazo previsto no citado artigo, e tendo recebido somente a resposta do
autor, passamos à análise da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.690/2013 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar
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ao Município de  Ribeirão das Neves o imóvel com área de 63.206m², localizado na
Praça da Esplanada, Centro, no Município de Ribeirão das Neves.

A proposição estabelece, no parágrafo único do art. 1º, que o referido bem será
destinado à instalação de uma unidade de ensino superior; e, no art. 2º, que o imóvel
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 essa destinação.

O art. 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa para a alienação de
imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas
para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  impõe,  além  da  referida
autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Em resposta à solicitação de informações, o autor enviou o registro nº 17.186, a fls.
145 do Livro 3-E do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte,
que trata de compra e venda entre o Estado e particulares, informando que o projeto
de lei em análise pretende a doação de parte do terreno desse imóvel correspondente
a 63.206m².

Ressaltamos  que  o  memorial  descritivo  da  área  a  ser  desmembrada  deve  ser
incluído como anexo da proposição na sequência de sua tramitação.

Em  decorrência  dessas  informações,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a
Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de incluir os
dados cadastrais do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.690/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ribeirão das

Neves área com 63.206m² (sessenta e três mil duzentos e seis metros quadrados),
conforme identificação constante no Anexo desta lei,  situada no local  denominado
Fazenda  Mato  Grosso,  naquele  município,  a  ser  desmembrada  de  área  maior,
registrada  sob  o  nº  17.186,  a  fls.  145 do  Livro  3-E,  no  Cartório  do  1º  Ofício  de
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Registro de Imóveis de Belo Horizonte.”.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.786/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe “dispõe
sobre a proibição de aquisição de ônibus com motor dianteiro para operar no sistema
de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado”.

Publicada no Diário do Legislativo no dia 13/12/2013, foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Cabe a esta comissão emitir parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal da proposição, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob análise proíbe as concessionárias do serviço de transporte coletivo

intermunicipal de adquirirem veículos com motor dianteiro para operação no referido
serviço (art. 1º). De acordo com o art. 2º, os veículos com motor dianteiro existentes
no sistema de transporte coletivo intermunicipal  serão substituídos gradativamente
por  veículos  com  motor  traseiro  ou  central.  Há,  contudo,  uma  ressalva:  “Se  for
comprovado, mediante laudo técnico da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas,  que  a  operação  dos  veículos  com  motor  traseiro  ou  central  não  é
tecnicamente  adequada,  serão  permitidas  a  aquisição  e  a  operação  de  veículos
dotados de motor dianteiro” (parágrafo único do art. 1º do projeto).

Segundo a justificação do autor,
“(…) o projeto de lei pretende estabelecer regra para a substituição dos ônibus que

operam no sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. Nos termos
deste projeto, os veículos com motor dianteiro devem ser substituídos por veículos
com motor traseiro ou central, visando propiciar maior conforto para os usuários e
melhores condições de trabalho para motoristas e cobradores.
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Os condutores de ônibus, como se sabe, estão sujeitos a condições de trabalho
estressantes.  O  trânsito  cada  vez  mais  caótico,  motoristas  nervosos,  passageiros
apressados, além, é claro, da normal atenção que se exige para dirigir um veículo,
fazem com que esses profissionais  sejam submetidos  em todo o  tempo a  várias
situações prejudiciais à saúde.

Além de todos os problemas citados, os motoristas ainda devem suportar o som
ensurdecedor  dos  veículos  que  operam,  pois  esses,  em  geral,  são  dotados  de
motores  dianteiros,  que,  posicionados  ao  lado  do  condutor,  acarretam  maior
aquecimento e permitem a entrada de gases no interior do veículo.”

Conforme se depreende da justificação do autor,  o motor traseiro traz inúmeras
vantagens, tanto para os funcionários das concessionárias quanto para os usuários
do serviço. Dessa forma, não é possível ignorar o mérito da proposta ora em estudo.
Contudo, nossa análise é estritamente formal, cabendo-nos avaliar se a proposição
está em consonância com os ditames legais e constitucionais vigentes. Nesse ponto,
saliente-se  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem  se  manifestado  pela
inconstitucionalidade de leis estaduais que interferem nos contratos em curso e criam
novas obrigações para os concessionários.

A edição de lei que proponha alterações em contratos vigentes é matéria bastante
discutida, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, em razão da modificação do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Assim, ao proceder à concessão do serviço, deve o Estado estabelecer, no edital de
licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário, obrigações que devem
ser  observadas  na  prestação  do  serviço  público.  Tais  normas,  segundo  o
ensinamento da administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, devem obedecer ao
princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir  que o
contratado tenha assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar
suas obrigações e manter,  durante toda a execução do contrato, a relação custo-
benefício estabelecida no momento de sua celebração ("Parcerias na Administração
Pública", São Paulo, Editora Atlas, 4. ed. p. 77).

No  que  se  refere  à  possibilidade  de  alteração  de  contratos  em  vigor  pela  via
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legislativa, o Supremo Tribunal Federal - STF - já declarou a inconstitucionalidade de
leis estaduais que interferiam em contratos administrativos em curso e que criavam
novos encargos para os concessionários, sob o argumento de afronta ao princípio da
manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  e  de  ingerência  do
Legislativo na gestão de contratos celebrados pelo Executivo (ADI 2.229-MC e ADI
2.733-ES, respectivamente).

Ao julgar a mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733-6 contra lei
do Estado do Espírito  Santo que excluía as  motocicletas da relação dos veículos
sujeitos ao pagamento de pedágio, o Supremo Tribunal Federal - STF - considerou a
norma  inconstitucional,  sob  o  argumento  de  que  a  iniciativa  parlamentar  estava
afetando  o  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos  celebrados  pela
administração, contrariando, assim, o princípio da harmonia entre os Poderes. Nos
termos  da  decisão,  entendeu-se  que  o  Legislativo  pretendeu,  com  a  edição  da
referida lei, substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados
(Adin 2.733-6/ES, relator ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005).

No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, esse posicionamento
já foi adotado em diversas ocasiões. Como exemplo, citem-se os Projetos de Lei nºs
194/2011, 299/2011 e 1.983/2008.

Por fim, cumpre-nos mencionar que, em resposta a diligência desta comissão, a
Secretaria de Transportes e Obras Públicas - Setop - manifestou-se contrariamente à
proposta. Argumentou que o projeto em estudo pode alterar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão e, também, violar o princípio da modicidade
das tarifas, pois, segundo a mencionada pasta, o veículo com motor traseiro é cerca
de 25% mais caro, e seu custo de manutenção mais alto.

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

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.786/2013.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.006/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Durval Ângelo, esse projeto dispõe sobre a desafetação do

bem público que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de
Reduto.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

O projeto foi baixado em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - para que se manifestasse sobre a viabilidade do
projeto.

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.

Posteriormente, em análise de mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas exarou parecer pela aprovação da proposição nessa forma.

Agora, vem o projeto a esta comissão para análise da repercussão financeira, nos
termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.006/2014 visa a desafetar o trecho da Rodovia MG-011, com

extensão de 1km, compreendido entre o Km 87 e o Km 88 e a autorizar a doação da
área ao Município de Reduto, para a instalação de via pública, integrando o perímetro
urbano. Estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se não lhe tiver
sido dada essa destinação no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação.

Na  justificação,  o  autor  argumenta  que  a  doação  possibilitará  intervenções  no
trecho, como redutores de velocidade, iluminação adequada e sinalização vertical e
horizontal, de maneira a minimizar os riscos a que se sujeitam os moradores.

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
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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 resposta à diligência, em nota técnica, o DER-MG declarou-se favorável à
pretensão do projeto, visto que o trecho da rodovia está inserido no perímetro urbano
e é  ocupado por  comércios  e  residências.  A comissão concluiu  favoravelmente  à
pretensão na forma do Substitutivo nº 1, apresentado com o objetivo de adequar o
texto à técnica legislativa, que acolhemos.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em vista da justificação
apresentada pelo autor e da manifestação do DER-MG, entendeu que a proposição é
meritória.

Cabe  a  esta  comissão  analisar  a  repercussão  financeira  do  projeto.  A medida
reduziria as despesas do Estado, pois os investimentos e custos de manutenção e
conservação da via  pública  passariam à responsabilidade do município.  Ademais,
como se trata de um bem público de uso comum, uma via pública, 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. Além
disso,  ele apenas passaria da  esfera estadual  para a municipal,  sem redução do
patrimônio público. A medida, dessa forma, traz amplos benefícios para a sociedade.

Entendemos, portanto, que a matéria é procedente.
Conclusão

Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.006/2014, na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - Tiago

Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.006/2014

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, esse projeto dispõe sobre a desafetação de
bem público que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de
Reduto.
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A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

O projeto foi baixado em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - para que se manifestasse sobre sua viabilidade.

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, nos termos do art.
100 e do art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.006/2014 visa a desafetar o trecho da Rodovia MG-011, com

extensão de 1km, compreendido entre o Km 87 e o Km 88 e a autorizar a doação da
área ao Município de Reduto, para a instalação de via pública que integre o perímetro
urbano. Estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se não lhe tiver
sido dada essa destinação no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação.

Na  justificação,  o  autor  argumenta  que  a  doação  possibilitará  intervenções  no
trecho, como redutores de velocidade, iluminação adequada e sinalização vertical e
horizontal, de maneira a minimizar os riscos a que se sujeitam os moradores.

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 resposta à diligência, em nota técnica, o DER-MG declarou-se favorável à
pretensão do projeto, visto que o trecho da rodovia está inserido no perímetro urbano
e é  ocupado por  comércios  e  residências.  A comissão concluiu  favoravelmente  à
pretensão na forma do Substitutivo nº 1, apresentado com o objetivo de adequar o
texto à técnica legislativa, que acolhemos.

A proposição é meritória e merece prosperar nesta Casa Legislativa.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.006/2014 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gustavo Valadares, presidente e relator - Inácio Franco - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.165/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  procurador-geral  de  Justiça,  fixa  o

percentual,  relativo  ao  ano  de  2014,  para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e
proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em
seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que opinou
por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise pretende, em seu art. 1º, efetuar a revisão anual, a partir

de maio de 2014, dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais - MPMG - mediante a aplicação do índice de 6,0%, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República.

Em virtude da aplicação desse índice, o padrão inicial da tabela de escalonamento
vertical de vencimentos passa a ser de R$1.052,85, não se aplicando essa revisão ao
servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do
art. 40 da Constituição Federal e que sejam reajustados na forma prevista do § 8º do
mesmo artigo.

O procurador-geral de Justiça, por meio do Ofício nº 12/2014, que encaminha o
projeto, ressalta que o índice de revisão corresponde ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA - estimado para o período de maio de 2013 a abril de 2014.
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Informa, ainda, que a aprovação do projeto em tela implicará recursos orçamentários
adicionais,  os  quais  foram  solicitados  por  meio  de  suplementação  ao  Poder
Executivo.

Primeiramente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
a qual ressaltou 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 comissão destacou também o inciso  VIII  do art.  73  da Lei
Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, a Lei das Eleições, o qual proíbe que
qualquer agente público, 180 dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na
circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a
recomposição  da  perda de  seu poder  aquisitivo  ao  longo  do  ano  da  eleição.  No
entanto, a proposição em análise trata somente da mera recomposição remuneratória
da perda do poder aquisitivo, calculada com base em índice oficial.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, destacou “que a proposição,
além de conferir efetividade aos comandos constitucionais, valoriza os servidores do
Ministério Público estadual, ao aperfeiçoar o seu regime remuneratório, propiciando,
assim, maior eficiência ao setor público”. No entanto, apresentou o Substitutivo nº 1,
com vistas a adequar o texto à técnica legislativa.

No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta
comissão,  cabe  destacar  que  o  projeto  em  tela  implica  criação  de  despesas  de
caráter  continuado  para  o  erário,  estando,  portanto,  condicionado  aos  limites
constitucionais e legais.

Segundo o inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  a  geração  de  despesas  será  acompanhada  de
declaração  do  ordenador  de  despesa  afirmando  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o
plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O § 1º do art. 17 da mesma
lei  estabelece  que  os  atos  que  criarem  ou  aumentarem  despesa  de  caráter
continuado, como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em
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vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
Porém, o § 6º  do referido artigo excepciona o reajustamento  de  remuneração de
pessoal,  de  que  trata  o  inciso  X  do  art.  37  da  Constituição  da  República,  do
cumprimento dessa exigência.

O art. 20, II, “d”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do MPMG não
poderá exceder o percentual de 2% da receita corrente líquida - RCL. Ademais, o
parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite total, ou
seja, 1,9%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar que
o limite máximo seja atingido.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - publicado pelo MPMG em
22/5/2014,  as  despesas  com  pessoal  do  referido  órgão  concernentes  ao  1º
quadrimestre de 2014 se encontram abaixo do limite prudencial. Para a análise do
impacto  financeiro  da  proposta,  somou-se  o  valor  da  repercussão  orçamentária
informada pelo MPMG, qual  seja 0,04% sobre a RCL do Estado,  com o valor  da
despesa com pessoal constante no RGF e dividiu-se pelo total da RCL prevista em
2014 no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado em 29 de maio de
2014.  O resultado demonstra  que o  percentual  das  despesas  com pessoal  ainda
permanecerá abaixo do limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.
169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa
autorização em seu art. 14.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão
Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

5.165/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Adalclever

Lopes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.239/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 659/2014, 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 Cordisburgo o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 5/6/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.239/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Cordisburgo imóvel com área de 360m², situado na Rua do
Rosário, 76, Centro, naquele município, e registrado sob o nº 2.868, a fls.  159 do
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraopeba.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação do Município de
Cordisburgo, em 1981, sem ônus algum.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, é necessário observar o
art. 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a alienação,
ainda que na forma de doação para outro ente federativo. E, ainda, o art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República e institui normas para licitações e contratos da administração pública, que
exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização
do bem para a instalação de órgãos públicos vinculados à administração municipal, o
que possibilitará a melhoria da prestação dos serviços à população 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
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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
Cordisburgo deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido na
autorização.

Cabe  ressaltar  que  foi  apensado  ao  projeto  laudo  de  avaliação  do  imóvel
apresentado  pelo  município,  que,  utilizando  o  método  comparativo  de  dados  de
mercado, o método de reprodução para avaliação de terreno e benfeitoria e o método
de Ross-Heideck, para avaliação da depreciação e valor final do bem, apurou o valor
de R$110.000,00.

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 5.239/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.240/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 660/2014, 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 5/6/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.240/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Piranga imóvel com área de 3.000m², situado na Comunidade
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de São Bento, nesse município, e registrado sob o nº 1.955, a fls. 166 do Livro 2-G,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação do Município de
Piranga, em 1982, sem ônus algum.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, é necessário observar o
art. 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a alienação,
ainda que na forma de doação para outro ente federativo. E, ainda, o art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República e institui normas para licitações e contratos da administração pública, que
exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização
do bem para o funcionamento de uma escola municipal, beneficiando, especialmente,
o segmento estudantil 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 -  Seplag -
documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  na
autorização.

Cabe  ressaltar  que  foi  apensado  ao  projeto  laudo  de  avaliação  do  imóvel,
apresentado pela Seplag, que, por meio de pesquisa mercadológica, apurou o valor
final de R$89.123,41.

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 5.240/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.242/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por  intermédio da Mensagem 662/2014,  o governador  do  Estado enviou  a esta

Casa  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  que  tem  por  objetivo  autorizar  a  Fundação
Hospitalar  do Estado de Minas Gerais - Fhemig -  a doar ao Estado o imóvel que
especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 5/6/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria 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 5.242/2014 de conferir a necessária autorização legislativa

para que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - possa doar ao
Estado o imóvel com área de 14.525m², a ser desmembrado de área maior, situado
no  local  onde  funciona  o  Leprosário  Santa  Fé,  no  Município  de  Três  Corações,
registrado sob o nº 4.645 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Três Corações.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio da Fhemig por doação do Estado, em
1981,  com  autorização  dada  pela  Lei  nº  7.088,  de  1977,  que  autoriza  o  Poder
Executivo a unificar as fundações assistenciais e hospitalares que menciona, sob a
denominação de Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, e dá
outras providências.

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, inclusive os de autarquias e
fundações  públicas.  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



1871
____________________________________________________________________________

licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige  autorização  legislativa,
avaliação  prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência  para  órgãos  da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, 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 instalação de uma escola estadual de ensino médio integrado ao
técnico,  no  âmbito  do  Programa  Brasil  Profissionalizado,  a  fim  de  atender  às
necessidades daquela região na área de educação pública.

Ainda,  no  art.  2º,  a  proposição  em  exame  prevê  que  o  imóvel  retornará  ao
patrimônio da Fhemig se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

É importante observar que foi anexado ao processo laudo de avaliação do imóvel,
apresentado pela Fhemig, que, por meio de pesquisa mercadológica, avalia o bem
em R$76.692,00.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação
ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar sua redação à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 5.242/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Estado a área de 14.525m² (quatorze mil quinhentos e vinte e
cinco  metros  quadrados),  conforme  descrição  no  Anexo  desta  Lei,  a  ser
desmembrada  de  imóvel  com  área  de  4.951.250  (quatro  milhões  novecentos  e
cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), situado no local onde
funciona o Leprosário Santa Fé, no Município de Três Corações, registrado sob o n°
4.645,  a  fls.  1  do  Livro  2,  no  Cartório  de  Registro  Central  de  Imóveis  de  Três
Corações.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
escola estadual de ensino médio integrado ao técnico.”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.455/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto em epígrafe visa a autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,  §  1º,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.455/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
doar  ao  Município  de  Machado  imóvel  com  área  de  5.178  m² destinado  ao
funcionamento  da  Escola  Municipal  Comendador  Lindolfo  de  Souza Dias,  que  foi
municipalizada e ocupa atualmente o imóvel, com amparo em termo de cessão de
uso.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. A medida está
de acordo com a legislação vigente, em especial com o art. 18 da Constituição do
Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e atende ao interesse público e
ao  interesse  coletivo. O  Executivo  posicionou-se favoravelmente  à  pretendida
transferência de domínio, considerando a importância da legalização da escola e da
manutenção  das  atividades  de  ensino  ali  desenvolvidas.  A doação  traz  amplos
benefícios para a sociedade, atendendo, portanto, à questão do mérito. Em relação à
análise  da  repercussão  financeira,  o  imóvel  estaria  apenas  passando  da  esfera
estadual  para a municipal,  ou seja,  permanece na condição de bem público,  não
havendo redução do patrimônio público. Na verdade, o município já está de posse e
fazendo uso do imóvel, tratando a matéria de regularizar e formalizar uma situação de
fato.
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Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a  aprovação  da
proposição. 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 4.455/2013, na forma

do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.
PROJETO DE LEI Nº 4.455/2013

(Redação do Vencido)
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Machado o

imóvel com área de 5.178m² (cinco mil cento e setenta e oito metros quadrados),
situado na Rua Coronel Azarias, nº 327, nesse município, e registrado sob o nº 3.033,
no Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput  deste artigo se destina  ao
funcionamento da Escola Municipal Comendador Lindolfo de Souza Dias.

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

Art.  3º  -  O  Município  de  Machado  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.496/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe autoriza o Poder
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Executivo a fazer reverter ao Município de Monte Belo o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter

ao Município de Monte Belo o imóvel com área de 133,90 m², situado no centro da

cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar desse município.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. A medida está

de acordo com a legislação vigente, em especial com o art. 18 da Constituição do

Estado  e  o  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  e  atende  ao interesse da

comunidade. Não obstante, foi ressaltado que a transferência de titularidade deve ser

efetivada por meio de doação, e não de reversão. O imóvel encontra-se ocioso e, em

vista da mencionada destinação, a medida, que conta com a anuência do município,

tornar-se-á oportuna e conveniente e atende ao quesito do mérito. Ademais, o imóvel

estaria  apenas  passando  da  esfera  estadual  para  a  esfera  municipal,  ou  seja,

permanece na condição de bem público, não havendo redução desse patrimônio.

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno

anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a  aprovação  da

proposição. 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 4.496/2013 na forma do

vencido em 1º turno.

Sala das Comissões,16 de junho de 2014.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.
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PROJETO DE LEI Nº 4.496/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Belo  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Belo

imóvel  com  área  de  133,90  m²  (cento  e  trinta  e  três  vírgula  noventa  metros
quadrados), situado na Rua VII de Maio, nº 588, Centro, no Município de Monte Belo,
registrado sob o nº 2.227, a fls. 1 Livro 2, no Cartório  do Registro de Imóveis da
Comarca de Muzambinho.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do
Conselho Tutelar dessa municipalidade.

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,  for
desvirtuada a utilização 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 Monte Belo não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Monte  Belo  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag -, documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 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.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna agora
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em  observância  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,
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transcrevemos, no final deste parecer, a redação do vencido, que o integra.
Fundamentação

Cabe esclarecer que a citada Lei nº 12.995, de 1998, autorizou o Poder Executivo a
fazer  a  doação  ou  a  reversão  de  imóveis  constituídos  por  praças  de  esportes
edificadas  pelo  Estado  aos  municípios  em  que  se  situam,  discriminados  em  seu
anexo com respectiva localização e  utilização à época.  Esse anexo foi  objeto  de
alterações feitas 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 para
o funcionamento de um ginásio poliesportivo quanto para a 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 utilizado para a construção de sede da Câmara Municipal, sem prejuízo
do funcionamento do ginásio poliesportivo.

A proposição  atende aos  preceitos  legais  que versam  sobre  a  transferência  de
domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei  orçamentária,  pois altera tão somente a finalidade do
bem que foi doado.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.505/2013, no 2°

turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Lafayette de Andrada -Tiago

Ulisses.
PROJETO DE LEI Nº 4.505/2013

(Redação do Vencido)
Altera a destinação prevista para o imóvel a que se refere a Ordem 87 do Anexo da

Lei  nº 12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o Poder Executivo a fazer a
doação ou a reversão dos imóveis que menciona.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O número de Ordem 87 do Anexo da Lei nº 12.995, de 30 de julho de 1998,

passa a ter a seguinte redação:
“Ordem: 87
Município: Oliveira
Endereço: Rua Cel. João Alves, 440 - Centro
Utilização: Ginásio Poliesportivo e Câmara Municipal”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.518/2013
(Nova redação, nos termos do art. 138, §1º, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  esse  projeto  dispõe  sobre  a
desafetação de trecho rodoviário e autoriza sua doação ao Município de Conceição
do Mato Dentro.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 2, apresentada por esta comissão, 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, a
redação do vencido em 1º turno, que integra esta peça opinativa.

Durante  a  discussão  do  parecer,  foi  apresentada  proposta  de  emenda,  que  foi
aprovada pela Comissão e acatada pelo relator.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.518/2013 dispõe sobre a desafetação de trecho da Rodovia

Estadual MG-010 - entre o km 162 e o km 165 - e autoriza a doação da área ao
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, seja feita a reversão da área ao patrimônio
do Estado.

Na redação do vencido em 1º turno, o trecho rodoviário foi definido como aquele
entre o km 160 +500m e o km 163.
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Não havendo fato novo após a apreciação da matéria, ratificamos o entendimento
desta comissão em 1º turno de que a transformação do projeto em lei não acarretaria
despesas para o Estado nem teria repercussão na Lei Orçamentária Anual.

Conclusão
Opinamos pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  4.518/2013  no 2º  turno,  com a

Emenda nº 1 ao vencido em 1º turno.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do vencido no 1º turno a seguinte redação:
“Art. - Fica desafetado o trecho de rodovia com início no entroncamento com a Rua

do Vintém - rodoviária de Conceição do Mato Dentro -, coordenadas 19º 2.510'5 / 43º
25.417'0, e término no início da ponte sobre o Córrego João Henrique, coordenadas
19º 0.844'5 / 43º 26.483'0, da Rodovia MG-010, com extensão de 3,8km (três vírgula
oito quilômetros), situado no Município de Conceição do Mato Dentro.”.

Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.
PROJETO DE LEI Nº 4.518/2013

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Conceição do Mato Dentro o trecho rodoviário que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conceição do

Mato Dentro 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 Conceição do Mato Dentro 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 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°.
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Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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 proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e 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
O projeto  tem por  objetivo  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.

Atendendo  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que os imóveis serão
destinados à construção da sede da Secretaria Municipal de Espotes 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 lhes tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da
Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia
Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei
Federal  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.

Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra



1880
____________________________________________________________________________

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 4.587/2013, no

2º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.628/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa alterar o art.
1º da Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007, e revogar a Lei nº 20.830, de 1º de
agosto de 2013.

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, combinado com o art.
102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

A Lei nº 16.648, de 5/1/2007, autorizou o Poder Executivo a permutar imóvel de sua
propriedade, com área de 2.000 m2, situado no Município de Cana Verde, por imóvel
situado no mesmo município, com a mesma área, de propriedade de particulares. A
Lei nº 20.830, de 1º de agosto de 2013, criada para corrigir erro material ocorrido
nessa lei, também incorreu em erro de mesma natureza. Assim, o projeto de lei em
tela tem por objetivo corrigir o equívoco verificado, sem alteração de conteúdo.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. As análises
preliminar, de mérito e de repercussão financeira da operação de permuta do imóvel
foram elaboradas, com conclusão favorável, quando da tramitação do primeiro projeto
de lei acima mencionado. O projeto em tela visa somente à retificação de incorreção
verificada na citação do número de registro do imóvel.

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
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anterior  e  não  constatamos  qualquer  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 4.628/2013 na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Lafayette de Andrada -Tiago

Ulisses.
PROJETO DE LEI Nº 4.628/2013

(Redação do Vencido)
Altera o art. 1º da Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007, e revoga a Lei nº 20.830,

de 1º de agosto de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder executivo autorizado a permutar imóvel de propriedade do

Estado  de  Minas  Gerais,  com  área  de  2.000,00m²  (dois  mil  metros  quadrados),
situado no Município de Cana Verde, registrado sob o nº 9.051, a fls. 299 do Livro 3-I,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões, por imóvel com área de
2.000,00m²  (dois  mil  metros  quadrados),  tendo  a  sua  descrição  determinada
conforme Memorial Descritivo anexo a este, a ser desmembrada do imóvel situado na
BR-354, Município de Cana Verde, registrado sob o nº 8.955 a fls. 1 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões.”.

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 20.830, de 1º de agosto de 2013.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.655/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo



1882
____________________________________________________________________________

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 matéria foi aprovada em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão  de  Constituição  e  Justiça. Retorna  agora  a  proposição  a  este  órgão
colegiado para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado
com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.655/2013 visa alterar a destinação de imóvel  com área de

10.000 m² localizado no  Município de São Francisco do Glória. A doação do citado
imóvel àquele município foi autorizada pela Lei nº 20.566, de 2012, que estabeleceu
que o imóvel se destinaria à construção de reservatório de água e de posto de saúde
municipal.

O projeto em estudo busca alterar tal finalidade, para que passe a ser destinado à
construção de uma quadra poliesportiva e de um reservatório de água. Segundo o
autor, o município já dispõe de unidades e postos de saúde suficientes, necessitando,
entretanto,  de  local  apropriado  para  instalação  de  quadra  poliesportiva,  sendo  o
imóvel a que se refere a citada lei adequado para essa finalidade.

Em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça, considerando atendidos
os  requisitos  legais  para  a  tramitação  da  matéria,  concluiu  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto. De forma, contudo,  a aperfeiçoá-lo do
ponto de vista da técnica legislativa, bem como para evitar que a cláusula de reversão
do projeto de lei em estudo conflite com aquela já estabelecida pela Lei nº 20.566,
apresentou as Emendas nºs 1 e 2.

Naquela oportunidade,  esta Comissão opinou favoravelmente à matéria,  com as
emendas apresentadas pela  Comissão de Constituição e Justiça, opinando que a
transformação do projeto em lei não acarretaria despesas para o erário estadual nem
interferiria negativamente na execução orçamentária estadual.

A matéria foi aprovada em Plenário com as Emendas nºs 1 e 2, que constituem o
vencido a que passamos a fazer referência.
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O art.  1º  altera a finalidade do imóvel  em questão,  fazendo referência à  Lei  nº
20.566, que passa a destinar-se à construção de um reservatório de água e de uma
quadra poliesportiva. O art. 2º determina que o citado imóvel reverterá ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei,
não lhe for dada a destinação prevista no art. 1º. O art. 3º revoga expressamente o
art. 2º da Lei nº 20.566, que contém a cláusula de reversão daquela norma.

No que é próprio da análise desta comissão, reiteramos o entendimento exposto em
primeiro  turno,  quando  tivemos  oportunidade  de  avaliar  o  projeto  e  as  emendas
apresentadas, incorporadas no vencido. Somos pela aprovação da matéria, visto que
sua eventual transformação em lei não acarreta despesas para o erário estadual nem
importa variação patrimonial, visto que se trata apenas de mudança de finalidade de
bem cuja doação já havia sido autorizada.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.655/2013, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Lafayette de Andrada -Tiago

Ulisses.
PROJETO DE LEI Nº 4.655/2013

(Redação do Vencido)
Altera 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 20.566, de 20 de dezembro de 2012.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.719/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 573/2013, o governador do Estado encaminhou a
esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Rio Pomba o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e 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
O projeto de lei sob análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Rio Pomba imóvel constituído de terreno com área de 13.478m², situado
na Rua Coronel Marciano Gonçalves Campos, nº 45, no Bairro São Manoel, naquele
município, registrado sob o nº 9.818, a fls. 222v do Livro 3-S, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

O referido bem passou a incorporar o patrimônio do Estado em 1952, por força de
doação do Município de Rio Pomba. Atualmente o imóvel se encontra desafetado, e o
Estado não tem interesse em sua utilização.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública, a proposição estabelece, no parágrafo único de seu art. 1º, que o bem será
destinado à implantação de programas esportivos, culturais e de promoção à saúde e
à  manutenção  da  área  da  praça  de  esportes,  atendendo  à  demanda  daquela
municipalidade; no art. 2º, que haverá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado
se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada essa destinação; no art. 3º, que a autorização legislativa se tornará
sem efeito se,  findo igual  prazo,  o donatário não houver procedido ao registro do
imóvel; e, no art. 4º, que o município donatário deverá encaminhar à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel
conforme estabelecido nessa autorização.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem
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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.

Reiteramos, portanto, que a proposição em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas
para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.719/2013, no 2º

turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Adalclever

Lopes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.739/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O governador do Estado, por meio da Mensagem n° 577/2013, encaminhou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Dom Cavati o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora a proposição a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do
Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição sob comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Dom Cavati imóvel constituído de terreno com área de 5.000m2, situado na Rua
Maria de Andrade, n° 117, Bairro São Paulo, naquele município, registrado sob o n°
2.292, a fls. 200 do Livro 2-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Inhapim.

O projeto foi aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão
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de Constituição e Justiça  objetivando adequar  os  dados cadastrais  do  imóvel,  de
acordo com a cópia do registro encaminhado a esta Casa.

Saliente-se ainda, que o imóvel objeto da doação destina-se à construção de uma
creche  do  Projeto  ProInfância  Tipo  C,  integrante  do  Programa  Nacional  de
Reestruturação  e  Aparelhagem  da  Rede  Escolar  Pública  de  Educação  Infantil  -
ProInfância.

Conforme  manifestado  anteriormente,  a  proposição  está  em  sintonia  com  os
preceitos  legais que versam sobre a matéria,  não apresentando despesas para  o
erário e não acarretando repercussão na lei orçamentária.

Acrescente-se, ainda, que nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos
as etapas no turno anterior e não constatamos qualquer vício que possa obstaculizar
a aprovação da proposição.

Assim sendo, não existe razão para alterar nosso entendimento sobre a matéria.
Conclusão

Em face do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.739/2013, no
2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Lafayette de Andrada -Tiago

Ulisses.
PROJETO DE LEI Nº 4.739/2103

(Redação do Vencido)
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Dom  Cavati  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 Dom Cavati

imóvel com área de 5.000m2 (cinco mil metro quadrados), situado na na quadra 5 da
Rua Eduardo Cristiano Eller no Bairro São Paulo, naquele município, registrado sob o
n° 2.292 do Livro 2-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Inhapim.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput destina-se  à  construção  de  uma
creche do projeto Proinfância Tipo C.

Art. 2º - 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 data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei se tornará sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Dom Cavati não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º - O Município de Dom Cavati 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.868/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, esse projeto de lei aumenta prazo para que
donatário de imóvel dê a ele a destinação prevista em lei.

Aprovado no 1º turno na forma original, 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 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 ao imóvel a devida destinação.

Não havendo fato novo após a apreciação da matéria em 1º turno, ratificamos o
entendimento  desta  comissão  de  que  a  transformação  do  projeto  em  lei  não
acarretaria  despesas  para  o  Estado  nem  teria  repercussão  na  Lei  Orçamentária
Anual.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.868/2014, no 2º turno, na forma

proposta.
Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.875/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Caputira o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, 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, a
redação do vencido em 1º turno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.875/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Caputira imóvel com área de 2.600m², situado na Rua Muniz
Rabelo,  nº  94,  Centro,  naquele  município,  para  a  construção  de  uma  escola
municipal.

Na redação do vencido em 1º turno, o texto original foi modificado, visando corrigir a
identificação do imóvel.

Não havendo fato novo após a apreciação da matéria em 1º turno, ratificamos o
entendimento desta comissão de que a transformação do projeto em lei não acarreta
despesas para o Estado nem tem repercussão na Lei Orçamentária Anual.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.875/2014, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Adalclever

Lopes.



1889
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 4.875/2014
(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caputira  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 Caputira uma

área de 2.600,00m², situada na Rua Muniz Rabelo, nº 94, Centro, no Município de
Caputira, registrado sob o nº 15.555, a fls. 244 do Livro 3-I, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Abre Campo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
escola municipal.

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

Art.  3°  -  A autorização de que trata esta lei  ficará sem efeito  se,  findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Caputira não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Caputira  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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 destinação do bem doado ao Município de Cataguases pela Lei
nº 14.381, de 2002.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.
189, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.899/2014, em seu texto original, visa a alterar a destinação do

bem  imóvel  doado  ao  Município  de  Cataguases  pela  Lei  nº  14.381,  de  2002.  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 tem por objetivo alterar sua destinação para implantação de uma
instituição  de  ensino  superior.  Na sua  justificação,  o  autor  informa  que  a
administração  municipal  de  Cataguases  construiu  praça  de  esportes  em  imóvel
diverso e que 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. 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 administração
pública  deve  obedecer  ao  princípio  da  proteção  ao  interesse  coletivo.  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. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice
à tramitação da matéria.  Porém, para aperfeiçoá-la do ponto de vista da redação
legislativa,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1  e  concluiu  por  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em sua análise de primeiro
turno, opinou pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, entendendo que o projeto
não implicaria gasto adicional ou outros impactos negativos à execução orçamentária
estadual.

O  plenário  aprovou  o  projeto  na  forma do substitutivo  nº1.  O  texto  do  vencido
dispõe, no caput do art. 1º, sobre a alteração da finalidade da lei nº 14.381/2002. O
parágrafo único do art. 1º estabelece que o imóvel reverterá ao Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da publicação dessa lei,  não lhe tiver sido dada a
destinação prevista. O art. 2º da matéria revoga o art. 2º da Lei nº 14.381, de 2002,
que estabelece a antiga cláusula de vigência. O art. 3º da matéria contém a cláusula
de vigência.
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Uma  vez  que  não  foram  apresentados  fatos  novos,  esta  comissão  reitera  sua
opinião do primeiro turno, de que a transformação do projeto em lei não acarretaria
despesas  para  o  erário  estadual  nem  interferiria  negativamente  na  execução
orçamentária estadual.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.899/2014, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.
PROJETO DE LEI Nº 4.899/2014

(Redação do Vencido)
Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.381, de 13 de setembro de

2002, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O imóvel de que trata a Lei nº 14.381, de 13 de setembro de 2002, passa a

destinar-se ao funcionamento de instituição de ensino superior.
Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, for desvirtuada a
destinação prevista.

Art. 2º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 14.381, de 2002.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.957/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, esse projeto visa a autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Esmeraldas.
Aprovado  em  primeiro  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  retorna  para  parecer  de  2º  turno,  conforme
dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos a redação do vencido em
1º turno ao final deste parecer.

Fundamentação
O Projeto  de Lei  nº  4.957/2014 objetiva  autorizar  o Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Esmeraldas terreno com área de 615m², localizado na Vila Andiroba,
para abrigar uma escola, um centro esportivo ou um posto de saúde.

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.

Por meio do Ofício nº 81/2014, o prefeito manifestou concordância com a alienação,
ressaltando que a comunidade de Andiroba necessita do local para a instalação de
serviços públicos.

Para defender o interesse coletivo, o Substitutivo nº 1, apresentado pela comissão
que nos antecedeu na análise da matéria, incluiu cláusula que 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.

O projeto de lei é autorizativo e a doação não acarretaria despesas para o Estado.
O imóvel passaria a integrar o patrimônio do município.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.957/2014 no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Lafayette de Andrada -Tiago

Ulisses.
PROJETO DE LEI Nº 4.957/2014

(Redação do Vencido)
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Esmeraldas  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 Esmeraldas o
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imóvel com área de 615m² (seiscentos e quinze metros quadrados), situado na Praça
João Francisco da Silva, na Vila Andiroba, naquele município, e registrado sob o nº
3.560, a fls. 296 do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Esmeraldas.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de
escola, centro esportivo ou posto de saúde.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.981/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e 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  do  Regimento  Interno,
transcrevemos, no final deste parecer, a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  sob  comento,  tal  como  aprovado  em  Plenário,  sobre  o  qual

passamos  a  nos  referir,  tem  por  objetivo  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao
Município  de  Sete  Lagoas  imóvel  com  área  de  613,80m²,  situado  na  Rua  Major
Castanheira, naquele município, registrado sob o nº 27.003, a fls. 128v e 129 do Livro
3-AQ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação daquele município,
em  1961,  para  construção  de  um  posto  de  saúde,  o  que  de  fato  aconteceu.
Atualmente, contudo, o bem encontra-se desafetado e o Estado não possui interesse
em sua utilização direta.

Na  defesa  do  interesse  público,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
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pública, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º, a destinação do bem à
instalação do Palácio da Cultura; e no art. 2º, a reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Ademais, o art. 3º estatui que a
autorização  se  tornará  sem  efeito  se,  findo  tal  prazo,  o  município  não  houver
procedido ao registro do imóvel. De resto, o art. 4º preceitua que o Município de Sete
Lagoas encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento
que comprove a destinação do imóvel prevista em lei.

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.

Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra
de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não  acarreta
despesas para o erário nem afeta a execução na lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.981/2014, no

2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 que apresentamos ao vencido em 1º turno.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Sete  Lagoas  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 Sete Lagoas o

imóvel com área de 613,80m² (seiscentos e treze vírgula oitenta metros quadrados),
situado na Rua Major Castanheira, Município de Sete Lagoas, registrado sob o nº
27.003, a fls.  128v e 129 do Livro 3-AQ, no Cartório do 1º  Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se à instalação do Palácio da
Cultura.
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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 se tornará sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Sete Lagoas não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Sete  Lagoas  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art.  5º  -  Fica  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico de  Minas  Gerais  -
Codemig - autorizada a doar ao Município de Santa Luzia o imóvel constituído pelo
Parque  Industrial  da  antiga  Frimisa,  com  todas  as  suas  acessões,  benfeitorias  e
pertenças, localizado em Carreira Comprida, no Município de Santa Luzia, objeto da
Matrícula nº 3.214 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro
Lafaiete, observadas, no que couber, as normas da Lei Estadual nº 20.020, de 5 de
janeiro de 2012.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Zé Maia, relator - Lafayette de Andrada -Tiago Ulisses -

Adalclever Lopes.
PROJETO DE LEI Nº 4.981/2014

(Redação do Vencido)
Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Sete  Lagoas  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 Sete Lagoas o

imóvel com área de 613,80m² (seiscentos e treze vírgula oitenta metros quadrados),
situado na Rua Major Castanheira, Município de Sete Lagoas, registrado sob o nº
27.003, a fls.  128v e 129 do Livro 3-AQ, no Cartório do 1º  Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se à instalação do Palácio da
Cultura.
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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 se tornará sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Sete Lagoas não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Sete  Lagoas  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.158/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e 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
O Projeto de Lei nº 5.158/2014 visa 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, a fls. 60 do Livro 2-F, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Piranga.

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
doação  e  permuta.  Ressalte-se  que  o  §  5º  desse  dispositivo  estende  essas
exigências às autarquias e fundações públicas.

Em virtude dessa exigência, o autor da proposição apensou ao processo laudo de
avaliação  dos  imóveis,  datado  de  10/12/2013  e  apresentado  pela  Secretaria  de
Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  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.
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A Lei nº 8.666, de 1993, subordina a transferência de patrimônio de bem público à
existência  de  interesse  publico  devidamente  justificado,  pelo  que  o  governador
esclarece, em sua justificação, que o imóvel será utilizado 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 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 -  Seplag -
documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  na
autorização.

Reiteramos, portanto, que a proposição atende aos preceitos legais que versam
sobre a alienação de bens públicos e não acarreta despesas para o erário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.158/2014, no 2º

turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.159/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe tem por objetivo
autorizar a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar, por meio de venda, ao
Município de Chapada Gaúcha, os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna agora
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em  observância  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,
transcrevemos, no final deste parecer, a redação do vencido, que o integra.
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Fundamentação
O projeto sob análise, tal como aprovado em Plenário, visa 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,
naquele município, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Arinos.  A  relação  dos  imóveis  é  apresentada  no  Anexo  da  lei,  no  qual  são
discriminadas a área, a matrícula e a localização de cada lote.

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
doação  e  permuta.  Ressalte-se  que  o  §  5º  desse  dispositivo  estende  essas
exigências às autarquias e fundações públicas.

Em virtude dessa 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, segundo o qual o
valor venal dos imóveis corresponde ao montante de R$824.125,00.

A Lei nº 8.666, de 1993, subordina a transferência de patrimônio de bem público à
existência de interesse publico devidamente justificado, pelo que o governador do
Estado  esclarece,  em  sua  justificação,  que  os  imóveis  serão  utilizados  para  a
construção  de  casas  populares,  visando  a  minimizar  o  déficit  de  moradias  no
município.

Note-se, ainda, que o § 2º do art. 2º 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.

Reiteramos, portanto, que a proposição atende aos preceitos legais que versam
sobre a alienação de bens públicos e não acarreta despesas para o erário.
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Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.159/2014, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Adalclever

Lopes.
PROJETO DE LEI Nº 5.159/2014

(Redação do Vencido)
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 com a discriminação dos lotes da Quadra 75-C foi publicado no Diário

do Legislativo, de 18.6.2014.
II - Quadra 75-E:
* - O quadro com a discriminação dos lotes da Quadra 75-E foi publicado no Diário

do Legislativo, de 18.6.2014.



1900
____________________________________________________________________________

III - Quadra 75-F:
* - O quadro com a discriminação dos lotes da Quadra 75-F foi publicado no Diário

do Legislativo, de 18.6.2014.
IV - Quadra 77-A:
* - O quadro com a discriminação dos lotes da Quadra 77-A foi publicado no Diário

do Legislativo, de 18.6.2014.
V - Quadra 77-B:
* - O quadro com a discriminação dos lotes da Quadra 77-B foi publicado no Diário

do Legislativo, de 18.6.2014.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.187/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e 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
O projeto tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de

Piranga imóvel com área de 13.700m², situado na localidade de Pompeia, naquele
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 referido imóvel foi incorporado ao 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.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública, 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  dada  essa  destinação;  no  art.  3º,  que  a
autorização legislativa se tornará sem efeito se, findo o prazo estabelecido no art. 2º,
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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.

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.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto 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
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.187/2014, no 2º

turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Adalclever

Lopes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.234/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, esse projeto dispõe sobre a desafetação de bem
público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Vitória o trecho
que especifica.

Aprovado em 1º turno com a Emenda nº 1, retorna o projeto a esta comissão para
receber parecer de 2º turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que
segue anexa a este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.234/2014 “visa a desafetar bem público constituído pelo trecho
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da Rodovia BR-365 até a MG-0900 (...), contado do Km 1,3 até o Km 2,39”, e autoriza
sua doação ao Município de Santa Vitória.

Durante a tramitação em 1º turno, a matéria recebeu a Emenda nº 1, visando a
tornar mais clara a especificação do trecho a ser doado.

A proposição estabelece que a área a ser doada integrará o perímetro urbano do
Município de Santa Vitória e se destinará à construção de um trevo de acesso, 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 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, caso aconteça, não acarretará despesas para o
Estado e ainda permitirá economia, pois a manutenção e a conservação passarão a
ser de responsabilidade do município.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.234/2014, no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes.
PROJETO DE LEI Nº 5.234/2014

(Redação do Vencido)
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 trecho da rodovia 0900-AMG-3105 compreendido entre o

Km 1,3 e o Km 2,39, com a extensão de 1,09 km (um vírgula zero nove quilômetros).
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Vitória a

área de que trata o art. 1º.
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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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 962/2011

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 962/2011, de autoria do deputado Inácio Franco, que 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, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao
vencido no 1º turno.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 962/2011
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  dá  outras
providências.

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
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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
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.

§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada
pelos fabricantes e pelos importadores de dispositivos magnéticos e eletroeletrônicos
de armazenamento de dados, lâmpadas fluorescentes,  pilhas e baterias  manterão
recipientes para o descarte desses resíduos pelo consumidor, conforme a categoria
dos  produtos  comercializados,  e  para  o  recolhimento  desses  resíduos  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 este artigo.

§ 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,16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.000/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.000/2011, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza
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o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município de Carlos Chagas, foi
aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.000/2011
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carlos Chagas 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 Carlos Chagas o

imóvel  com  área  de 944m²  (novecentos  e  quarenta  e  quatro  metros  quadrados),
situado na Av. Capitão João Pinto, nº 13, naquele município, e registrado sob o nº
464, a fls.  232v do Livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Carlos Chagas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação do Poder
Legislativo do Município de Carlos Chagas.

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.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.475/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.475/2011, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Congonhal  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,
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 1.475/2011
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG -  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Congonhal  imóvel  com  área  de
25.644m2 (vinte  e  cinco  mil  seiscentos  e  quarenta  e  quatro  metros  quadrados),
conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com
área de 98.688m2 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e oito metros quadrados),
situado naquele município e registrado sob o nº 21.551, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de apoio
operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal e de parque de eventos culturais.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

O imóvel a ser doado tem a seguinte descrição: inicia-se no ponto M-1, no canto de
cerca com Akazawa - Soluções em pinturas industriais e automotivas, no Km 82,430,
a 25m do eixo da Rodovia BR-459 - Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek; no
lado direito, segue no sentido horário por 326m de frente para a Rodovia BR-459 até
o ponto M-2, no Km 82,756; faz canto para a direita,  segue rumo 4º50'52”SE por
71,70m,  confrontando  com  Raimundo  Moreira  até  o  ponto  M-3;  vira  à  direita
novamente  e  segue  rumo 79º52'47”SW  em linha reta  por  323,50m,  confrontando
ainda com Raimundo Moreira, até o ponto M-4; faz canto para a direita e segue rumo
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7º16'37”NW por 94m, confrontando com Akazawa - Soluções em pinturas industriais e
automotivas, até encontrar novamente o ponto M-1, no canto da faixa de domínio do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit -, onde teve início esta
descrição, perfazendo uma área de 25.644m² (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta
e quatro metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.729/2011
Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  1.729/2011,  de autoria  do deputado Leonardo Moreira,  que
dispõe sobre a prevenção e o combate às doenças associadas à exposição solar do
trabalhador rural, do pescador e do aquicultor, e dá outras providências, foi aprovado
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.729/2011
Dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas  de  prevenção  e  combate  às  doenças

associadas à exposição solar no ambiente de trabalho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  O  poder  público  adotará  medidas  com  a  finalidade  de  promover  a

prevenção, o tratamento e o combate às doenças associadas à exposição solar no
ambiente de trabalho, nos termos desta lei.

Art. 2° - Para a consecução da finalidade a que se refere o art. 1º, compete ao
poder público:

I - promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças associadas à
exposição solar no ambiente de trabalho;

II - conscientizar os trabalhadores expostos à radiação solar das consequências da
exposição ao sol sem a adoção de medidas adequadas de proteção;

III - incentivar a implementação de medidas que reduzam a exposição ao sol nos
períodos do dia com maior incidência de radiação;
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IV - estabelecer parcerias com empresas e entidades para pesquisa, produção e
fornecimento de meios protetivos;

V  -  promover  a  capacitação  do  servidor  público  estadual  responsável  pelo
acompanhamento do trabalhador exposto à radiação solar;

VI - estimular a utilização de protetores solares pelos trabalhadores, no ambiente de
trabalho;

VII - dotar a rede de saúde e os demais serviços públicos dos meios necessários
para  acompanhar  a  exposição da população a  fatores  de  risco,  bem  como para
realizar a prevenção, o controle e o tratamento de doenças decorrentes da exposição
ao sol;

VIII - estimular a realização de exames especializados para detecção de câncer e
de outras enfermidades de pele;

IX - informar sobre os cuidados e procedimentos a serem adotados em atividades
realizadas com exposição ao sol.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.819/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.819/2011, de autoria 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,
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° 1.819/2011
Acrescenta o art. 3°-A à 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.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte art.

3°-A:
“Art.  3°-A -  Ficam as unidades  de  saúde públicas  ou  privadas que  mantenham

contrato  ou  convênio  com  o  SUS  obrigadas  a  afixar,  em  local  visível,  cartaz
informativo sobre a distribuição gratuita de medicamentos com os seguintes dizeres:
“Informe-se aqui sobre medicamentos de distribuição gratuita”.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.902/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.902/2011, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza
o Poder Executivo a doar  ao Município de Belo  Vale  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 § 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 1.902/2011
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Belo  Vale  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Belo Vale imóvel

com área de 795,38m² (setecentos e noventa e cinco vírgula  trinta e oito  metros
quadrados) situado naquele município, registrado sob o nº 104, a fls. 33 e 34 do Livro
3, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Vale.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de apoio
operacional da Prefeitura e a atividades de interesse social da comunidade.

Art. 2º - 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. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.995/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.995/2012, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira 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° 2.995/2012
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira 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 Delfim Moreira

imóvel com área de 1.038m² (mil e trinta e oito metros quadrados), situado na Rua
Paulino Faria, s/n°, naquele município, registrado sob o n° 12.733, a fls. 1 do Livro 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput  destina-se a construção de
prédio para funcionamento do Programa Pró-infância.

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° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido  no  art.  2°,  o  Município  de  Delfim  Moreira  não  houver  procedido  ao
registro do imóvel.
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Art.  4° - O Município de Delfim Moreira encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.031/2012
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.031/2012,  de  autoria  do  deputado  Sebastião  Costa,  que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santa  Juliana  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° 3.031/2012
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel com área de
2.850m²  (dois  mil  oitocentos  e  cinquenta  metros  quadrados),  situado  naquele
município, registrado sob o nº 6.790 do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis
de Araxá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à edificação de prédio
para uso da administração municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, 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.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.123/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.123/2012, de autoria do deputado Duarte Bechir, que autoriza
o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jesuânia  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° 3.123/2012
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jesuânia  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 Jesuânia imóvel

com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  naquele  município,
registrado sob o n° 6.666, a fls. 99v e 100 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de
Imóveis do Município de Lambari.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste artigo destina-se ao
desenvolvimento 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, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.141/2012
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.141/2012,  de  autoria  do  deputado  Sebastião  Costa, que
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autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Matozinhos  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,
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° 3.141/2012
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Matozinhos  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 Matozinhos

imóvel com área de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), situado naquele
município, registrado sob o n° 4.634, a fls. 4.640 do Livro 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Matozinhos.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à edificação de
unidade de saúde.

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. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.170/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.170/2012, de autoria do deputado Hélio Gomes, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos  Bairros  da  Olaria,  Vila
Magalhães e Complexo Humano da Ventania, com sede no Município de Cruzília, 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° 3.170/2012
Declara 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos

Bairros do Olaria, Vila Magalhães e Complexo Humano da Ventania, com sede no
Município de Cruzília.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.403/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.403/2012, de autoria do deputado  Gustavo Valadares, que
dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a doá-
lo ao Município de Ponte Nova, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º
turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 3.403/2012
Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Ponte Nova.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-445 compreendido entre o Km 0 e

o Km 2.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ponte Nova a

área correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1°.
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Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o  caput  passa a integrar o
perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
51/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  Complementar  n°  51/2013,  de  autoria  do  procurador-geral  de

Justiça, que revoga o parágrafo único do art. 183 da Lei Complementar n° 34, de 12
de setembro de 1994, 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 COMPLEMENTAR N° 51/2013
Revoga  o  parágrafo  único  do  art.  183  da  Lei  Complementar  n°  34,  de  12  de

setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogado o parágrafo único do art. 183 da Lei Complementar n° 34, de

12 de setembro de 1994.
Art. 2° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.851/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.851/2013, de autoria do deputado Zé Maia, que dispõe sobre
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a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Capinópolis o trecho 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° 3.851/2013
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Capinópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MGC-154, com a extensão de 600m

(seiscentos metros), compreendido entre o Km 23,6 e a ponte do Córrego do Capim,
no Km 23.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Capinópolis o
trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - O trecho de rodovia de que trata esta lei integrará o perímetro
urbano do Município de Capinópolis 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  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. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.924/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.924/2013, de autoria 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
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que menciona, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n°1 ao vencido no
1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.924/2013
Assegura ao aluno matriculado em estabelecimento de ensino de educação básica

vinculado  ao  Sistema Estadual  de  Educação  o  direito  de  observar  o  período  de
guarda religiosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É  assegurado  ao aluno  matriculado em estabelecimento  de  ensino  de

educação básica vinculado ao Sistema Estadual de Educação o direito de observar o
período de guarda religiosa.

Parágrafo único - Nos casos em que o período de guarda a que se refere o caput
coincidir com data e horário reservados a aplicação de exame de avaliação curricular,
será assegurado ao aluno realizar esse exame em data ou horário alternativos.

Art. 2º - Para o exercício do direito de que trata esta lei, o vínculo a prática religiosa
que exija o cumprimento de determinado período de guarda deverá ser atestado por:

I - declaração de um dos pais do aluno menor de dezoito anos ou de responsável
pelo aluno;

II - declaração do próprio aluno maior de dezoito anos.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.015/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.015/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que estabelece
diretrizes  para  a  promoção  da  educação  para  as  doenças  raras  e  genéticas  do
Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno.
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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 § 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° 4.015/2013
Institui a Semana Estadual das Doenças Raras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica instituída a Semana Estadual das Doenças Raras, a ser realizada

anualmente na semana em que recair o dia 28 de fevereiro.
Parágrafo único - Na semana a que se refere o caput, serão realizadas no Estado

atividades institucionais de orientação da população e de promoção da inclusão social
da pessoa com doença rara, além da divulgação, nas áreas de saúde e educação, de
informações, estudos e experiências sobre essas doenças.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.018/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.018/2013, de autoria do deputado  Gustavo Valadares, que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Gonçalo do Rio Abaixo o trecho que especifica, 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° 4.018/2013
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-129 compreendido entre o Km

45,5 e o Km 48, com a extensão de 2,5 km (dois vírgula cinco quilômetros).
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Rio Abaixo o trecho de rodovia de que trata o art. 1°.
Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o caput destina-se a integrar

o perímetro urbano do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo como via urbana.
Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no
parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.220/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.220/2013, de autoria do deputado Zé Maia, que dispõe sobre
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Coromandel o trecho 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° 4.220/2013
Dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia e da rodovia que especifica e

autoriza o Poder Executivo a doá-los ao Município de Coromandel.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam desafetados:
I - o trecho com a extensão de 2,8km (dois vírgula oito quilômetros) da Rodovia
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MG-188, com o código 188-EMG-0620, a partir do entroncamento com a BR-352B
para Abadia dos Dourados;

II - o trecho com a extensão de 5,5km (cinco vírgula cinco quilômetros) da Rodovia
MG-188,  com  o  código  188-EMG-0640,  do  Município  de  Coromandel  até  o
entroncamento para Pântano A;

III  -  a  rodovia  900-AMG-1805,  com  a  extensão  de  2,5km  (dois  vírgula  cinco
quilômetros), do entroncamento com a BR-352 até o Município de Coromandel.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel os
trechos de rodovia e a rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - Os trechos de rodovia e a rodovia de que trata esta lei integrarão
o perímetro urbano do Município de Coromandel e destinam-se à instalação de via
urbana.

Art. 3° - Os trechos de rodovia e a rodovia objeto da doação de que trata esta lei
reverterão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhes 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, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro , relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.243/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.243/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Delfinópolis  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° 4.243/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Delfinópolis  o  imóvel  que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Delfinópolis

imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda Bom
Jardim, naquele município, registrado sob o n° 20.168, a fls. 135 do Livro 3-O, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à ampliação da rede
municipal de ensino.

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° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Delfinópolis não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Delfinópolis  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.257/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.257/2013, de autoria dos deputados Ivair Nogueira e Rômulo
Veneroso, que dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder
Executivo a doá-lo ao Município de Juatuba, foi aprovado no 2º turno, na forma do
vencido no 1º turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.257/2013
Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Juatuba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-050 compreendido entre o Distrito

Industrial  de Juatuba e  o  Km 57,6,  com a extensão de 3,6 km (três  vírgula  seis
quilômetros).

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Juatuba a área
correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1º.

§ 1º -  O trecho passa a integrar o perímetro urbano do Município de Juatuba e
destina-se à instalação de via urbana.

§ 2º - O trecho fica denominado Raimundo Gabriel de Rezende - Dico Rezende.
Art. 3° - A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no § 1º do art. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.286/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.286/2013, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que
institui a Comenda Nhá Chica, 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,
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° 4.286/2013
Institui a Comenda Nhá Chica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica instituída a Comenda Nhá Chica.
Art. 2° - A Comenda Nhá Chica destina-se a homenagear pessoas físicas e jurídicas

que se tenham destacado em atividades relacionadas com:
I - o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas em prol da saúde e do

bem-estar da população;
II - o fomento da saúde pública;
III - o combate à fome e à miséria;
IV - a melhoria das condições sanitárias da população;
V - a promoção da cidadania;
VI - o fortalecimento da família;
VII - a promoção da dignidade humana.
Art. 3° - A Comenda Nhá Chica será administrada por um comitê a ser designado

pelo Governador do Estado.
Parágrafo único - O Prefeito do Município de Baependi será o presidente de honra

do comitê de que trata o caput.
Art. 4° - A Comenda Nhá Chica será concedida anualmente, pelo Governador do

Estado, em cerimônia realizada no dia 2 de maio, no Município de Baependi.
Parágrafo único - A concessão da comenda de que trata esta lei 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. 5° - Os agraciados com a comenda de que trata esta lei receberão diploma e
medalha, na forma do cerimonial estabelecido por seu comitê.

Parágrafo único - Assinarão o diploma a que se refere o caput:
I - o Governador do Estado;
II - o presidente de honra do comitê;
III - o presidente do comitê.
Art. 6° - A relação dos agraciados com a Comenda Nhá Chica será publicada 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 do agraciado com a Comenda Nhá Chica e a atividade
que motivou a sua indicação serão inscritos, em ordem cronológica, em livro especial
de registro.
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Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.294/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.294/2013, de autoria do deputado Duílio de Castro, que dá
denominação à ponte localizada no Riacho de Areia, no Município de Papagaios, 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,
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° 4.294/2013
Dá  denominação  à  ponte  localizada  na  MG-423,  sobre  o  Riacho  de  Areia,  no

Município de Papagaios.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Joaquim Teodoro da Silva a ponte localizada na MG-423,

sobre o Riacho de Areia, no Município de Papagaios.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.295/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.295/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas 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.
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PROJETO DE LEI N° 4.295/2013
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas 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 Cachoeira de

Minas imóvel com área de 10.038m² (dez mil e trinta e oito metros quadrados),  e
respectiva  benfeitoria,  com  área  de  165m²  (cento  e  sessenta  e  cinco  metros
quadrados), situado no Distrito de Itaim, no lugar denominado Brochados, naquele
município, registrado sob o n° 6.412, a fls. 214 do Livro n° 3-J, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput destina-se  ao  uso  da
comunidade rural de Brochados para realização de atividades de interesse social.

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

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Cachoeira de Minas não houver procedido ao
registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de Cachoeira de Minas encaminhará à Secretaria de Estado
de Planejamento e  Gestão -  Seplag  -  documento  que comprove a destinação do
imóvel prevista no art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.296/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.296/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim 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.
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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° 4.296/2013
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim 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 Dom Joaquim

imóvel  com área de 10.000m² (dez mil  metros  quadrados),  situado no Distrito  de
Gororós, naquele município, registrado sob o n° 5.750, a fls. 141v/142 do Livro 3-I, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Mato Dentro.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de
campo de futebol.

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° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido  no  art.  2°,  o  Município  de  Dom  Joaquim  não  houver  procedido  ao
registro do imóvel.

Art.  4°  -  O Município de Dom Joaquim encaminhará à Secretaria  de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.297/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.297/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas 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.
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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° 4.297/2013
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas 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 Pará de Minas

imóvel  com área de 1.170m² (mil  cento  e  setenta  metros  quadrados),  situado na
Praça Galba Veloso, s/n°, naquele município, registrado sob o n° 22.664, a fls. 95 do
Livro 3-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da
Policlínica Nossa Senhora da Piedade.

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° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido  no  art.  2°,  o  Município  de  Pará  de  Minas  não  houver  procedido  ao
registro do imóvel.

Art.  4° - O Município de Pará de Minas encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.303/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.303/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Papagaios  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,
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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° 4.303/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Papagaios  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  Papagaios

imóvel  com  área  de  2.160m²  (dois  mil  cento  e  sessenta  metros  quadrados),
constituído  pelos  lotes  nos  7,  8,  9,  10,  11  e  12  da  Quadra  18,  situado  no  lugar
denominado Vila Nossa Senhora de Fátima, naquele município, registrado sob o n°
26.625, a fls. 205 do Livro 3-Q-1, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Pitangui.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de
complexo cultural e de museu em memória de Bartolomeu Campos de Queirós.

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° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Papagaios não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Papagaios  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.403/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.403/2013, de autoria do deputado Zé Maia, que dispõe sobre



1929
____________________________________________________________________________

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Coromandel os trechos rodoviários 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,
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° 4.403/2013
Dispõe sobre a desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Coromandel os trechos rodoviários que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Ficam  desafetados  os  trechos  das  Rodovias  LMG-747  e  LMG-730

compreendidos entre o Km 0 e o Km 1.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel as

áreas correspondentes aos trechos de rodovias de que trata o art. 1º.
Parágrafo único - As áreas a que se refere o caput integrarão o perímetro urbano do

município e destinam-se à instalação de via urbana.
Art. 3º - Os trechos de rodovias objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.
2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.410/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  4.410/2013,  de  autoria  do deputado  Bonifácio Mourão,  que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Catas Altas da Noruega o imóvel  que especifica, foi  aprovado no 2º
turno, na forma do vencido no 1º turno.
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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 § 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° 4.410/2013
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Catas Altas da Noruega o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Catas Altas da Noruega o imóvel com
área de 3.015m² (três  mil  e  quinze metros  quadrados),  localizado no Km 248 da
Rodovia MG-482, no local denominado Agapito, na zona rural daquele município.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de uma
estação de tratamento de esgoto.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.519/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.519/2013, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que altera a
destinação do imóvel  de que trata a Lei  n°  18.995,  de 1° de julho de 2010,  que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Antônio  Carlos  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.
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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° 4.519/2013
Altera a Lei n° 18.995, de 1° de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 18.995, de 1° de julho de 2010, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um

parque  de  exposições,  à  implantação  de  centro  de  recuperação  de  dependentes
químicos e à regularização fundiária de terrenos ocupados por famílias carentes da
região.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.562/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.562/2013, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
dá  denominação  à  rodovia  que  menciona,  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.

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

PROJETO DE LEI N° 4.562/2013
Dá denominação à Rodovia 900-AMG-2435
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Paulo Geraldo Cardoso a Rodovia 900-AMG-

2435, que liga a Rodovia MG-184 à sede do Município de Conceição da Aparecida.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.574/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.574/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté 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° 4.574/2013
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté imóvel com
área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), situado na Rua 12 de Junho,
naquele município, e registrado sob o nº 337, a fls. 40 do Livro 2-B, no Cartório de
Registro de Imóveis de São Gonçalo do Abaeté.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do
Centro de Referência de Assistência Social do Município.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.665/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.665/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que dispõe
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sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Frei Lagonegro o trecho de rodovia que especifica, foi aprovado no 2º 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° 4.665/2013
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Frei Lagonegro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica desafetado o trecho de rodovia compreendido entre o Km 9,3 da

Rodovia 900-AMG-0220 e o Município de Frei Lagonegro.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frei Lagonegro o

trecho de rodovia de que trata o art. 1°.
Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o caput integrará o perímetro

urbano do Município de Frei Lagonegro 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  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. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.891/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.891/2014,  de  autoria  do  deputado  João  Leite,  que  torna
obrigatória  a  identificação de hóspedes em meios de hospedagem localizados  no
Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo
n°1 ao vencido no 1° turno.
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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 4.891/2014
Torna obrigatório o registro de hóspedes em meios de hospedagem localizados no

Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os meios de hospedagem localizados no Estado obrigados a realizar

o registro de hóspedes e seu controle quantitativo,  de forma eletrônica,  conforme
estabelecido pela Lei Federal nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Parágrafo único - Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou
estabelecimentos,  independentemente de  sua forma de constituição,  destinados a
prestar  serviços  de  alojamento  temporário,  ofertados  em  unidades  de  frequência
individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços de hospedagem
necessários  ao  usuário,  mediante  adoção  de  instrumento  contratual,  tácito  ou
expresso, e cobrança de diária.

Art. 2º - O registro de hóspedes de que trata esta lei será realizado em ficha de
identificação  própria,  em  português  e  em  inglês,  observada  a  legislação  federal,
contendo as seguintes informações:

I - nome completo;
II - e-mail;
III - telefone fixo;
IV - telefone celular;
V - profissão;
VI - nacionalidade;
VII - data de nascimento;
VIII - gênero;
IX - documento de identidade, com número, tipo e órgão expedidor;
X - cadastro de pessoa física - CPF -, no caso de brasileiro;
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XI - residência permanente;
XII - cidade;
XIII - estado;
XIV - país;
XV - última procedência, contendo país, estado e cidade;
XVI - próximo destino, contendo país, estado e cidade;
XVII - motivo da viagem;
XVIII - meio de transporte;
XIX - assinatura do hóspede;
XX - número de hóspedes;
XXI - número da unidade habitacional - UH;
XXII - data e hora de entrada do hóspede;
XXIII - data e hora de saída do hóspede;
XXIV - observações.
Art. 3º - O menor de dezoito anos, ainda que portador de CPF próprio, deverá ter

sua ficha subscrita pelo pai, mãe ou outro responsável.
Parágrafo  único  -  O  menor  de  dezoito  anos  desacompanhado  de  pais  ou  de

responsável  deverá  portar  autorização  escrita  de  um  de  seus  responsáveis,
autenticada em cartório, ou da autoridade judiciária competente.

Art.  4°-  Os meios de hospedagem a que se refere o art. 1° manterão, em local
visível,  cartaz  comunicando  a  obrigatoriedade  do  preenchimento  da  ficha  de
identificação dos hóspedes e o número desta lei.

Art.  5°  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  infratores  às
penalidades previstas na Lei Federal nº 11.771, de 2008.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.910/2014

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.910/2014, de autoria do governador do Estado, que dá a
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denominação de Viaduto Elias Kalil  ao viaduto situado no km 3,2 da MG-424,  no

Município de Vespasiano, 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 4.910/2014

Dá  denominação  ao  viaduto  situado  no  Km  3,2  da  MG-424,  no  Município  de

Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Elias Kalil o viaduto situado no Km 3,2 da MG-424, no

entroncamento com a MG-010, no Município de Vespasiano.

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.

Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.937/2014

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.937/2014, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Três  Corações  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,

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 4.937/2014
Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

Município de Três Corações o imóvel que especifica.



1937
____________________________________________________________________________

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 a área total de 1.922.100m2 (um
milhão novecentos e vinte e dois mil e cem metros quadrados), constituída pelas seis
áreas descritas no Anexo desta lei, a serem desmembradas de imóvel com área de
4.951.250m2 (quatro milhões novecentos e cinquenta e um mil duzentos e cinquenta
metros  quadrados),  onde  funciona  o  Leprosário  Santa  Fé,  naquele  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 - A área total a ser doada 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 e pela manutenção periódica da via de
acesso à Casa de Saúde Santa Fé e das vias pertencentes à área interna dessa casa
de saúde.

Art. 2º - A área total a ser doada 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 §1º do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.

Anexo
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

ÁREA Nº 1 - 730.000m²
O perímetro que delimita a área nº 1 tem seu início 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
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220,550m até o vértice 102, de coordenadas N 7603364,206m e E 477486,547m;
184°14'55"  e  235,930m  até o  vértice  103,  de  coordenadas  N 7603128,924m e E
477469,068m;  193°14'14"  e  261,676m  até  o  vértice  104,  de  coordenadas  N
7602874,201m  e  E  477409,148m;  189°45'41"  e  305,487m  até  o  vértice  36,  de
coordenadas N 7602573,137m e E 477357,3541m; deste, segue confrontando com
Prefeitura  Municipal  de  Três  Corações,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
238°03'55"  e  235,730m  até  o  vértice  37,  de  coordenadas  N  7602448,447m  e  E
477157,302m;  253°41'43"  e  423,835m  até  o  vértice  38,  de  coordenadas  N
7602329,457m  e  E  476750,513m;  276°05'11"  e  210,854m  até  o  vértice  39,  de
coordenadas N 7602351,813m e E 476540,847m; deste,  segue confrontando com
bordo da Rodovia MG 862, com os seguintes azimutes e distâncias: 358°45'39" e
210,336m até o vértice 105, de coordenadas N 7602562,100m e E 476536,299m;
29°37'20"  e  481,729m  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N  7602980,869m  e  E
476774,407m;  34°49'16"  e  253,767m  até  o  vértice  107,  de  coordenadas  N
7603189,196m  e  E  476919,313m;  46°25'00"  e  329,045m  até  o  vértice  108,  de
coordenadas N 7603416,043m e E 477157,664m; 53°37'16" e 211,973m até o vértice
109, de coordenadas N 7603541,769m e E 477328,326m; 48°39'05" e 357,872m até
o vértice 99, ponto inicial da descrição desse 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
O perímetro que delimita a área nº 2 tem seu início 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
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azimutes e distâncias: 185°43'33" e 250,026m até o vértice 114, de coordenadas N
7603261,851m  e  E  478007,732m;  254°01'51"  e  372,769m  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N  7603159,295m  e  E  477649,348m;  189°01'13"  e  288,705m  até  o
vértice  116,  de  coordenadas  N  7602874,161m  e  E  477604,085m;  210°16'51"  e
294,594m até o vértice 117, de coordenadas N 7602619,760m e E 477455,538m;
161°11'06"  e  206,668m até  o  vértice  118,  de  coordenadas  N 7602424,136m e E
477522,192m;  121°13'21"  e  335,337m  até  o  vértice  119,  de  coordenadas  N
7602250,309m  e  E  477808,959m;  208°23'19"  e  231,549m  até  o  vértice  120,  de
coordenadas  N  7602046,605m  e  E  477698,869m;  229°50'57"  e  249,095m  até  o
vértice  121,  de  coordenadas  N  7601885,988m  e  E  477508,474m;  247°46'14''  e
314,001m até o vértice 122, de coordenadas N 7601767,196m e E 477217,811m;
219°05'06"  e  323,625m  até o  vértice  123,  de  coordenadas  N 7601515,995m e E
477013,774m;  308°28'38"  e  279,273m  até  o  vértice  124,  de  coordenadas  N
7601689,759m e E 476795,143m; deste, segue confrontando com Sr. Antônio, com
os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  22°46'36"  e  98,772m  até  o  vértice  29,  de
coordenadas N 7601780,829m e E 476833,381m; 33°43'60" e 81,697m até o vértice
30, de coordenadas N 7601848,771m e E 476878,750m; 10°25'00" e 272,898m até o
vértice  31,  de  coordenadas  N  7602117,171m  e  E  476928,092m;  deste,  segue
confrontando com Prefeitura Municipal de Três Corações, com os seguintes azimutes
e  distâncias:  105°26'21"  e  398,104m  até  o  vértice  32,  de  coordenadas  N
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
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o vértice 100, ponto inicial da descrição desse 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
O perímetro que delimita a área nº 3 tem seu início 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
desse 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.
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ÁREA Nº 4 - 75.900m²
O perímetro que delimita a área nº 4 tem seu início no vértice 8, de coordenadas N

7604373,434m e E 478186,137m; deste, segue confrontando com Vicente de Paula
Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 94°55'18" e 89,197m até o vértice 9,
de coordenadas N 7604365,782m e E 478275,005m; deste, segue confrontando com
Fhemig - GL16, com os seguintes azimutes e distâncias: 175°16'16" e 316,326m até
o vértice  129,  de coordenadas  N 7604050,533m e E 478301,083m; deste,  segue
confrontando  com  Fhemig  -  GL18,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
259°22'32"  e  181,821m  até o  vértice  130,  de  coordenadas  N 7604017,010m e E
478122,379m;  272°17'45"  e  220,778m  até  o  vértice  131,  de  coordenadas  N
7604025,854m e E 477901,778m; deste, segue confrontando com linha férrea, com
os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  45°00'03"  e  286,510m  até  o  vértice  132,  de
coordenadas N 7604228,445m e E 478104,375m; 29°25'10" e 166,454m até o vértice
8, ponto inicial da descrição desse 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
O perímetro que delimita a área nº 5 tem seu início 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 desse  perímetro.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão
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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
O perímetro que delimita a área nº 6 tem seu início no vértice 150, de coordenadas

N 7605265,954m e E 477349,026m; deste, segue confrontando com Sanatório Santa
Fé - Três Corações, com os seguintes azimutes e distâncias: 133°42'59" e 122,878m
até o vértice 151, de coordenadas N 7605181,034m e E 477437,838m; 192°12'26" e
27,953m até  o  vértice  152,  de  coordenadas  N 7605153,708m e E 477431,927m;
279°56'42"  e  42,763m  até  o  vértice  153,  de  coordenadas  N  7605161,094m  e  E
477389,806m;  245°07'02"  e  144,259m  até  o  vértice  154,  de  coordenadas  N
7605100,395m  e  E  477258.939m;  222°52'07"  e  83,636m  até  o  vértice  155,  de
coordenadas  N  7605039,097m  e  E  477202,040m;  188°58'13"  e  193,797m  até  o
vértice  156,  de  coordenadas  N  7604847,670m  e  E  477171,822m;  198°00'18"  e
114,888m até o vértice 157, de coordenadas N 7604738,408m e E 477136,310m;
334°38'57"  e  91,767m  até  o  vértice  158,  de  coordenadas  N  7604821,339m  e  E
477097,020m;  13°04'31"  e  107,854m  até  o  vértice  159,  de  coordenadas  N
7604926,397m  e  E  477121,419m;  356°24'26"  e  118,544m  até  o  vértice  160,  de
coordenadas N 7605044,708m e E 477113,991m; 34°32'45" e 144,642m até o vértice
161, de coordenadas N 7605163,846m e E 477196,012m; 49°01'19" e 133,183m até
o  vértice  162,  de  coordenadas  N  7605251,183m  e  E  477296,560m;  74°16'35"  e
54,505m  até  o  vértice  150,  ponto  inicial  da  descrição desse 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 4.948/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.948/2014, de autoria do deputado Rogério Correia, que dispõe
sobre  a  divulgação  da campanha  “Coração  azul”  contra  o  tráfico  de  pessoas  no
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Estado, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 4.948/2014
Dispõe sobre a divulgação da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas

no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público providenciará a afixação, nos prédios públicos situados no

Estado,  em  local  de  fácil  visualização,  de  cartazes  de  divulgação  da  campanha
Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas, promovida pela Organização das Nações
Unidas - ONU.

Parágrafo único -  O cartaz a que se refere o  caput deverá conter o símbolo da
campanha  e  os  seguintes  dizeres:  “Campanha  Coração  Azul  contra  o  Tráfico  de
Pessoas - Disque Denúncia: 100, 180 e 0800 031 11 19”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.964/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.964/2014, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Oliveira o imóvel que especifica,
foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 4.964/2014
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 imóvel com área de 3.342,13m2 (três mil
trezentos e quarenta e dois vírgula treze metros quadrados), constituído pela gleba II,
conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado de terreno com
área  de  43.894  m2  (quarenta  e  três  mil  oitocentos  e  noventa  e  quatro  metros
quadrados),  situado no local  denominado Sanatório,  naquele 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  ser  doado 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 a ser doado 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.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

O imóvel a ser doado 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;  no  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, totalizando uma
área  de  3.342,13m2  (três  mil  trezentos  e  quarenta  e  dois  vírgula  treze  metros
quadrados).
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.985/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.985/2014,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento de Políticas Públicas
do Leste de Minas, com sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado
em turno único, com a Emenda nº 1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.985/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  de  Políticas

Públicas, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a  Associação de Desenvolvimento de

Políticas Públicas, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.995/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.995/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a reverter ao patrimônio do Município de Belo Oriente 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.995/2014
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao patrimônio do Município de Belo Oriente o

imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município de Belo Oriente

imóvel com área de 7.169 m² (sete mil cento e sessenta e nove metros quadrados),
situado na Rua José Alexandre de Alvarenga, esquina com Avenida JK, no Bairro Alex
Muller, Distrito de Perpétuo Socorro, naquele município, registrado sob o nº 2.537 do
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Açucena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.048/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.048/2014,  de autoria  do deputado Bosco,  que declara de
utilidade pública a Associação Comercial,  Industrial  e Agropecuária de Capelinha -
Aciac -, com sede no Município de Capelinha, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.048/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Capelinha - Aciac -, com sede no Município de Capelinha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Capelinha - Aciac -, com sede no Município de Capelinha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
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Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.093/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.093/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a
doar  ao  Estado o  imóvel  que especifica,  foi  aprovado em 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 § 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 5.093/2014
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Estado 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 Estado o imóvel  constituído  de uma área com
9.750,00m²  (nove  mil  setecentos  e  cinquenta  metros  quadrados),  e  respectivas
acessões, localizado no Município de Estrela do Sul, registrado sob o nº 3.622, ficha
01, Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Estrela do Sul.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de uma
escola estadual.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe for dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.095/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.095/2014, de autoria do deputado Hely Tarqüínio, que declara
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de utilidade pública a Casa de Repouso Confrade Antônio do Carmo Pimenta, com
sede no Município de Rio Paranaíba, 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 5.095/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Repouso  Confrade  Antônio  do  Carmo

Pimenta, com sede no Município de Rio Paranaíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Repouso Confrade Antônio

do Carmo Pimenta, com sede no Município de Rio Paranaíba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.137/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.137/2014, de autoria do deputado André Quintão, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  Eclética  de  Aposentados  e  Pensionistas  da
Previdência Social de Belo Horizonte e Região Metropolitana - Aseapprevs -,  com
sede no Município de Belo Horizonte, 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 5.137/2014
Declara 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.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Eclética de Aposentados e

Pensionistas  da  Previdência  Social  em  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana  -
Aseapprevs -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.139/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.139/2014, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
declara de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de Minas, com sede
no Município de Itaú de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.139/2014
Declara de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de Minas, com sede

no Município de Itaú de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de

Minas, com sede no Município de Itaú de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.140/2014

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  nº  5.140/2014,  de  autoria  do  deputado Adalclever  Lopes,  que

declara de utilidade pública a Ação Social e Política da Paróquia Imaculado Coração



1950
____________________________________________________________________________

de Maria, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.140/2014

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Ação  Social  e  Política  da  Paróquia
Imaculado Coração de Maria, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social e Política da
Paróquia Imaculado Coração de Maria, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.142/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.142/2014, de autoria do deputado Zé Maia, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária Esmeril, com sede no Município de São

João Batista do Glória, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.142/2014
Declara  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.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.174/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.174/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para Sempre - Arus -, com sede no
Município de Lambari, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.174/2014
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para Sempre - Arus -,

com sede no Município de Lambari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para

Sempre - Arus -, com sede no Município de Lambari.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.200/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.200/2014, de autoria do deputado Ulysses Gomes, que dispõe
sobre  a  inclusão,  no  Anexo da Lei  nº  21.100,  de  30  de  dezembro  de 2013,  dos
imóveis que menciona, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.200/2014
Acrescenta itens ao Anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013, passa a vigorar

com os itens 593 a 597, constantes no Anexo desta lei.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões,16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duilio de Castro.

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )

“ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013)

* - O Anexo a que se refere o art. 1º da Lei nº 21.100, de 30/12/2013, foi publicado
no Diário do Legislativo, de 18.6.2014.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.213/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.213/2014, de autoria do deputado Luiz Henrique, que autoriza
a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Estado de Minas Gerais 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 § 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 5.213/2014
Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Estado o imóvel que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - autorizada a doar ao Estado

imóvel com área de 6.534m² (seis mil quinhentos e trinta e quatro metros quadrados),
conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado 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. 1-7 do Livro 8, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Manga.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  ser  doado a  que se  refere  o  caput destina-se  à
construção do fórum da Comarca de Jaíba.

Art.  2º  -  O imóvel a ser doado 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.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Henrique.

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).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.216/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 5.216/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que 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, 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 5.216/2014
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, 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, 16 de junho de 2014.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Duarte Bechir - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/6/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final da Proposta
de Emenda à Constituição nº 59/2013, dos Projetos de Resolução nºs 2.914/2012 e
4.288/2013, do Projeto de Lei Complementar nº 59/2014 e dos Projetos de Lei nºs
2.112/2011, 2.905/2012, 3.996, 4.179, 4.475 e 4.683/2013 e 5.206/2014; aprovação -
2ª  Fase:  Palavras  do  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:
Requerimento  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro;  aprovação  -  Suspensão  e
Reabertura  da  Reunião  -  Chamada  para  recomposição de  quórum;  existência  de
número regimental para a continuação dos trabalhos - Discussão, em 2º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  4.474/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;
Declarações de Voto  -  Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de  Lei  nº  3.687/2013;
discurso do deputado André Quintão; encerramento discussão; votação nominal do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 4.982/2014; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 5.077/2014; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 5.094/2014; apresentação das Emendas nºs 1 e 2; Acordo de
Líderes;  Decisão da Presidência; encerramento da discussão;  votação nominal  do
projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal
da  Emenda  nº  1;  aprovação;  votação  nominal  da  Emenda  nº  2;  aprovação  -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 5.093/2014;  aprovação na forma do
vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.200/2014;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 62/2014;
discurso  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  encerramento  da  discussão;  votação
nominal do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno; Declaração de Voto -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.673/2013;  aprovação na forma do
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vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.133/2014;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.022/2011; requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro; aprovação do
requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.948/2014; aprovação
na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  5.213/2014;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.995/2012; aprovação - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 4.957/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.428/2013;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 962/2011; aprovação na
forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.000/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Questões
de Ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.475/2011; aprovação na
forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
1.729/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  1.819/2011;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.902/2011; encerramento da discussão;
votação  nominal  do  projeto;  inexistência  de  quórum  para  votação;  anulação  da
votação;  existência  de  número  regimental  para  votação;  renovação  da  votação
nominal  do  projeto;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
3.031/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  3.123/2012;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.141/2012;  aprovação na forma do
vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.403/2012;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 4.018/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º
turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.243/2013;  aprovação -  Discussão,  em  2º  turno,  do
Projeto  de  Lei  nº  4.257/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.295/2013;  aprovação na forma do
vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.296/2013;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.297/2013; aprovação -
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.303/2013; aprovação - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 4.403/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno
- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.410/2013; aprovação na forma do
vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.519/2013;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.574/2013; aprovação na
forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.665/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 4.891/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em
1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.455/2013; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.468/2013;
requerimento do deputado Gil Pereira; aprovação do requerimento - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 4.496/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno,  do Projeto de Lei nº 4.505/2013;  aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.518/2013; aprovação
com a Emenda nº 2; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 4.587/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 4.628/2013; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 4.655/2013; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 4.719/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 4.739/2013; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei  nº  4.868/2014;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.875/2014; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 4.899/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei  nº 4.981/2014; encerramento da discussão; votação nominal do
projeto, salvo emenda; aprovação; votação nominal da Emenda nº 1; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação; existência de número regimental para
votação; renovação da votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 5.158/2014; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 5.159/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.187/2014; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei  nº  5.234/2014; aprovação com a Emenda nº 1 -  Discussão,  em 2º
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turno, do Projeto de Lei nº 4.568/2013; requerimento do deputado Duilio de Castro;
aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.353/2011;
requerimento  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro;  aprovação  do  requerimento  -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.132/2013; requerimento do deputado
Luiz  Humberto  Carneiro;  aprovação  do  requerimento  -  Discussão  e  Votação  de
Pareceres  de  Redação  Final:  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei
Complementar nºs 51/2013 e 62/2014 e dos Projetos de Lei nºs 3.687, 3.851, 3.924,
4.015, 4.220, 4.286, 4.474 e 4.673/2013 e 4.937, 4.964, 4.982, 4.995, 5.077, 5.093,
5.094,  5.133  e  5.200/2014;  aprovação;  Declarações  de  Voto;  Prorrogação  da
Reunião; Declarações de Voto; Questão de Ordem; Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 962, 1.000, 1.475, 1.729, 1.819 e 1.902/2011, 2.995, 3.031, 3.123,
3.141 e 3.403/2012, 4.018, 4.243, 4.257, 4.295, 4.296, 4.297, 4.303, 4.403, 4.410,
4.519, 4.574 e 4.665/2013 e 4.891, 4.948 e 5.213/2014; aprovação - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Melo - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Carlos Pimenta -  Cássio Soares -  Celinho do
Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro -
Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
-  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses
- Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h8min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

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  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº
59/2013 e dos Projetos de Resolução nºs 2.914/2012 e 4.288/2013 (À promulgação.),
do  Projeto  de  Complementar  nº  59/2014  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.112/2011,
2.905/2012, 3.996, 4.179, 4.475 e 4.683/2013 e 5.206/2014 (À sanção.).

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto
de Lei nº 4.344/2013, por falta de pressupostos processuais.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs
4.568/2013,  1.353/2011  e  4.132/2013  sejam  apreciados  em  último  lugar,  nessa
ordem,  e  que  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.687/2013,  4.982,  5.077,  5.094,  5.093  e
5.200/2014,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  62/2014 e os  Projetos  de  Lei  nºs
4.673/2013, 5.133/2014, 1.022/2011, 4.948 e 5.213/2014, 2.995/2012 e 4.957/2014
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sejam  apreciados  logo  após  o  Projeto  de  Lei  nº  4.474/2013,  nessa  ordem.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O  presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  solicita  ao

secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Luiz Henrique) - (- Faz a chamada.)
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Responderam à chamada 41 deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.474/2013, do deputado Sargento

Rodrigues, que restringe o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a
face em eventos multitudinários e dá outras providências. A Comissão de Segurança
Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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 - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira -
Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
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Maria  Tereza  Lara  -  Paulo  Guedes  -  Rômulo  Veneroso  -  Sargento  Rodrigues  -
Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -  Tiago Ulisses  -  Tony Carlos  -  Vanderlei
Miranda.

- Registram “não”:
Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Pompílio Canavez.
O presidente - Votaram “sim” 37 deputados. Votaram "não" 3 deputados, totalizando

40 votos. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.474/2013 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  deputados  e  deputadas,  solicitei

declaração  de  voto  para  agradecer  a  todos  os  deputados  e  as  deputadas  que
acolheram imediatamente a aprovação desse projeto. É um projeto importante para a
área de segurança pública.  Qualquer deputado desta Casa que esteja atento aos
noticiários  de  todos  os  jornais  da  imprensa  televisa,  radiofônica,  eletrônica  e
impressa, ou seja, todo e qualquer veículo de comunicação do País teve uma clara
demonstração  de  que  hoje  em  Belo  Horizonte  especificamente  não  mais  temos
manifestantes  lutando  pelo  fim  da  corrupção,  lutando  pela  melhoria  do  serviço
público, da saúde, do transporte público e da educação, mas sim cerca de 200, 300,
500  mascarados  que  objetivam  depredar  o  patrimônio  público  e  privado  e  ainda
cometer uma série de crimes contra os agentes públicos em serviço. Essas matérias,
deputado Inácio, mostram com clareza a viatura da Polícia Civil sendo depredada em
plena luz do dia por mascarados. É simplesmente inconteste que um projeto desses
venha a atender os anseios da sociedade. Quem assistiu às declarações de um pai
em relação a  um jovem de 16 anos,  que estava mascarado,  participando de um
protesto em São Paulo? O pai o pegou pelo braço e lhe disse: “Com máscara não é
protesto. Se você quer protestar retire sua máscara. Se você quer tudo isso que está
exigindo, então trabalhe para que realmente tenha acesso ao que está querendo”. É
uma demonstração clara de que qualquer cidadão mediano, de qualquer cidadão que
use  suas  faculdades  de  razoabilidade  e  de  proporcionalidade  sabe  que  o  que
estamos  assistindo  hoje  não  é  manifesto  por  liberdade  democrática;  não  são
manifestações que visam atender os interesses da coletividade, mas sim, 200, 300,
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500 mascarados travestidos  de manifestantes.  No fundo eles  são criminosos  que
estão  depredando  o  patrimônio  público.  No  meu  entender,  deveríamos  ter  uma
revisão  do  direito  penal  tipificando  uma  pena  maior  para  aqueles  que  estão
depredando o patrimônio público. A viatura da Polícia Civil que foi depredada não é
da polícia, é de toda a sociedade, é de todos nós que pagamos impostos. Portanto,
quero parabenizar os 37 votos favoráveis à aprovação dessa matéria. Obviamente
respeitamos os votos contrários, aliás eles contribuíram para o quórum necessário à
aprovação  da  matéria.  É  de  suma  importância  que  a  polícia  tenha  a  lei  à  sua
disposição, para que possa dizer ao cidadão: “Retire a máscara, pois você está em
uma manifestação e não precisa estar mascarado”.  No caso de desobediência da
ordem legal, aí sim teremos uma ação. Ele será conduzido, identificado e autuado.
Ele receberá uma multa pecuniária. Qualquer um que quer se manifestar livremente,
democraticamente,  tem  seu  direito  assegurado  no  rol  de  direitos  e  garantias
fundamentais do art. 5º da Constituição. Falo isso, deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Inácio  Franco,  com  a  mais  absoluta  tranquilidade.  Por  quê? Porque participei  de
manifestações,  participei  de  greves,  eu  estava  lá.  Mesmo  sofrendo  com  o
regulamento arcaico da Polícia Militar, eu estava lá, fardado, com meu nome escrito -
Sargento Rodrigues - na etiqueta do lado esquerdo do peito. Nem quepe eu estava
usando no dia da manifestação. Fui preso várias vezes, fui punido várias vezes, mas
estava lá de cara limpa. Portanto, quem quer se manifestar,  quem quer um Brasil
melhor, uma sociedade melhor e um serviço público melhor tem de mostrar a cara.
Até porque a Constituição da República veda o anonimato. Eram as considerações
que  eu  queria  fazer,  cumprimentando  o  Plenário  pela  aprovação  desse  projeto.
Aproveito para dizer ao conjunto de deputados que estamos dando às Polícias Militar
e  Civil,  ao  Ministério  Público  e  ao  Judiciário  um  instrumento  legítimo  para  coibir
criminosos, e não manifestantes. Obrigado.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Se vocês me permitem, vou fazer a leitura de
um texto, desafiando os colegas deputados e deputadas a dizer se neste conteúdo há
ou  não  alguma  máscara.  Se  não,  ao  longo  da  discussão,  vamos  ver  onde  as
máscaras devem cair. (- Lê:) “A Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -,
companhia aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova
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Iorque e Madri,  vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358, de
3/1/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM -, à BM&F
Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e ao mercado em geral que,
em 13 de junho de 2014, a Cemig celebrou acordos com a Gás Natural Fenosa que
formalizaram a associação para a criação da empresa Gás Natural do Brasil S.A., que
será uma plataforma de consolidação de ativos e investimentos em projetos de gás
natural.”.Estou fazendo essa leitura só para alertá-los, porque há aqui um problema
interessante, que vamos discutir  futuramente,  já que,  apesar  de a Cemig ter  uma
subsidiária  chamada Gasmig,  uma empresa mineira,  genuinamente  nacional,  está
formalizando acordo com uma multinacional. Veremos como isso vai acontecer. É só
para vocês meditarem sobre máscaras. Mas, falando sobre máscaras, vamos pensar
no que aconteceu no caso que o deputado Sargento Rodrigues citou aqui. Um dia,
uma viatura - que não é da Polícia Civil, mas nossa - foi derrubada e depredada por
um conjunto de pessoas que estavam mascaradas. Acontece que, quando a polícia
quis, onde estava a máscara? Quando a polícia quis, não teve nada disso; não teve
depredação ou lesão de patrimônio público. Onde estava a polícia naquele dia? Não
era para fazer uma fachada e criar uma situação, ou melhor, uma máscara, para,
eventualmente,  derrubarmos  as  máscaras  de  alguém?  Precisamos  avançar  na
discussão dessa situação; temos de meditar sobre as decisões que estamos tomando
aqui.  Meu voto foi contrário,  porque estou absolutamente convencido de que esse
instrumento - que vem tirar a máscara, na lógica de um Estado autoritário e cheio de
máscaras - é feito por uma atitude demagógica, hipócrita e insuficiente, até porque,
no dia em que a polícia quiser mesmo, ou melhor, no dia em que o Estado quiser...
Porque não é uma questão de polícia, mas de Estado, de governo, de governo que
tem determinação, que tem comando. Então, no dia em o governo tiver comando,
certamente  ninguém  vai  se  esconder  atrás  de  máscaras  para  fazer  o  que  está
fazendo na situação em que estamos vivendo. Quando a polícia quer, ela muda a
situação.  Para  concluir,  o  deputado Sargento  Rodrigues disse  agora  mesmo que,
entre os mascarados, havia pessoas influentes, da elite. Parece-me que a elite está
colocando a máscara em muitas situações, para manter a máscara que usa para
derrubar  os  interesses legítimos do povo brasileiro -  de uma justa distribuição de
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renda, de ascensão das classes sociais, de geração de emprego e renda. Por tudo
isso e com todas essas considerações, quero, sim, derrubar as máscaras que fazem
o  Estado  autoritário,  arrogante,  atrevido,  oportunista  e  que  se  utiliza  desses
argumentos para ofender principalmente os pobres, os negros e as pessoas mais
humildes. No dia em que as máscaras desse Estado autoritário caírem, certamente
estaremos muito melhor do que ao votar uma lei como essa, que é extremamente
restrita, insuficiente e inadequada e que não vai provocar qualquer resultado em favor
do povo de Minas Gerais.

O  presidente  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.687/2013,  do
governador do Estado, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque
Estadual  da  Serra  do  Papagaio,  localizado  nos  Municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,
Baependi,  Itamonte  e  Pouso  Alto.  A  Comissão  de  Meio  Ambiente  opina  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º
turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  deputado  André
Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,
telespectadores  que  acompanham  a  TV  Assembleia,  servidores  e  cidadãos  aqui
presentes. Esse projeto de lei, para o qual queria a atenção de todos, originalmente
dispõe sobre alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio,
localizado nos  Municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,  Baependi,  Itamonte  e  Pouso Alto.
Aliás, uma das regiões mais bonitas que conheço no Estado de Minas Gerais. Trata-
se de uma alteração que gerou inclusive audiências públicas nesta Casa, e esse
projeto em tramitação chegou hoje ao 2º turno, com parecer da Comissão de Meio
Ambiente com o Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. O Substitutivo nº 1 dispõe
sobre a alteração dos limites da área da Estação Ecológica Estadual de Arêdes, no
Município  de  Itabirito.  Então,  o  projeto  em  1º  turno  trata  do  parque estadual  em
Aiuruoca,  Serra  do  Papagaio;  e  o  substitutivo  dispõe  sobre  limites  da  Estação
Ecológica Estadual  de Arêdes. Isso não é uma emenda substitutiva, é um projeto
substitutivo. Essa é a minha primeira observação. Estamos tratando, no 2º turno, de
alteração de limite de uma outra unidade de conservação. Registro isso aqui porque
temos que ter  consciência do  que estamos votando.  Estranha-me essa alteração.
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Fica até difícil entrar no mérito. Queria confessar essa dificuldade. Não estou nem
prejulgando o substitutivo.

O  substitutivo  altera  os  limites  e  confrontações  estabelecidos  para  a  Estação
Ecológica  de  Arêdes,  que  foi  criada  pelo  Decreto  nº  45.397,  de  14/6/2010,
estabelecendo uma área total aproximada de 1.281ha. Se compararmos à área total
estabelecida no decreto, parece-me que o projeto do substitutivo até amplia a área da
estação ecológica.  O anexo  ao  qual  estou  tendo acesso  neste  momento  traz  os
perímetros - coordenadas, distância. Então seria quase impossível emitir  aqui uma
posição apenas com os limites de coordenadas descritos nesse parecer.

Acompanho  esse  debate  sobre  Arêdes  há  alguns  anos.  Na  Comissão  de
Constituição e Justiça havia um projeto que reduzia a área da Estação Ecológica de
Arêdes.  Opus-me  frontalmente  a  essa  redução,  porque  uma  coisa  estranha
aconteceu.  Pedimos  uma  diligência  ao  governo  de  Minas.  A  Secretaria  de
Desenvolvimento  Econômico  emitiu  um  parecer  favorável,  concordando  com  a
redução.

Já a secretária de Meio Ambiente deu um parecer substantivo, aprofundado contra
a redução, argumentando inclusive que a redução da área da Estação Ecológica de
Arêdes, conjugada com possível exploração minerária na área, poderia comprometer,
e muito, as nascentes do Córrego do Bação, que ajuda no abastecimento de água do
Município de Itabirito. Além da beleza cênica - quem conhece essa região do Bação
sabe disso, é uma região muito visitada, frequentada pela exploração do ecoturismo,
turismo rural  -,  é  também nascente  que abastece o Município de  Itabirito.  Então,
obstruímos esse projeto durante um ano na Comissão de Constituição e Justiça, e ele
não prosperou.

No ano passado, tramitou outro projeto, que ampliava a área da estação ecológica.
Quando ele chegou ao 2o turno, essa ampliação foi alterada. Houve uma alteração
absoluta  de  hectares,  mas  mudou-se  a  delimitação  do  parque.  Esse  projeto  foi
votado, manifestei meu voto contrariamente porque não havia um estudo consistente
do  impacto  dessa  alteração.  Parece-me que  esse  projeto,  ao  ser  analisado  pelo
governo, também não prosperou. Agora, no 2o turno, temos esse projeto substitutivo,
com o nome de Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 3.687, que trata do Parque
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Estadual  da  Serra  do  Papagaio.  A Estação  Ecológica  foi  criada  porque  há  uma
necessidade ambiental grande de proteger essa área. Aliás, não é uma área apenas
ambiental; nessa área há também sítios arqueológicos, importantes para preservar.
Para quem não conhece, fica próxima daqui, na saída para o Rio de Janeiro, perto da
região da Serra da Moeda. Esperamos também aprovar em breve um projeto, de
minha autoria, que trata da preservação dessa área.

Então, quero deixar claro, gravado, registrado nas atas, nos anais desta Casa, nas
notas taquigráficas, na TV Assembleia, para o telespectador que nos acompanha, que
vou votar contra o projeto substitutivo, sob o nome de Emenda Substitutiva ao Projeto
de Lei nº 3.687. Vou votar contra porque, como foi um projeto que não tramitou na
Comissão de Constituição e Justiça, que não passou no 1o turno pela Comissão de
Meio Ambiente e para o qual não foi realizada audiência pública, não tenho elementos
para dizer se essa ampliação de, parece-me que 100ha, é boa ou ruim. Quem sabe a
ampliação é até boa, positiva. Pode até ser. Não estou julgando, senão daqui a pouco
vão dizer: “O deputado está julgando.” Não. No entanto, a experiência me diz que
essa alteração deve ser para facilitar algum tipo de atividade econômica. Também
isso não é pecado. Você pode ter atividade econômica desde que não prejudique o
meio ambiente.

Outro dia tratamos, na Comissão de Constituição e Justiça, de um parque estadual
cuja área havia sido parque, mas que agora já estava completamente depredada.
Não fazia mais sentido preservar. E tratamos também de outra área, que era mata,
mas que não estava dentro do  parque.  Então foi  feita  uma troca.  Isso é  natural.
Agora, o que estou dizendo - quem me conhece sabe disso - é que não posso votar
só com gleba,  área,  coordenada,  perímetro e vértice,  sem ter tido uma audiência
pública, sem o projeto tramitar nas comissões. Então quero deixar registrada a minha
posição: vou votar contra.

Não sei, parece-me que o projeto já tem maioria nesta Casa, porque a base de
governo é amplamente majoritária, mas espero que o governo tenha, se o projeto for
aprovado, tempo necessário para analisá-lo e ouvir as entidades ambientalistas. Se
essa  alteração  for  positiva,  ótimo  para  o  meio  ambiente  e  região.  Mas,  se  as
entidades e as pessoas considerarem que se trata de uma alteração negativa, cabe
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uma mobilização para que o governo do Estado, caso o projeto seja aprovado, não o
sancione e o vete.

Vou votar contrariamente e estou mostrando, deputado Luiz Humberto, que essa
não é uma emenda substitutiva, mas um projeto substitutivo. É uma figura nova. Vou
até apresentar uma alteração no regimento da Assembleia, prevendo essa forma de
projeto substitutivo através de emenda, porque analisamos, no 1º turno, o parque em
Aiuruoca, e agora estamos, no 2º turno, tratando da Estação Ecológica de Arêdes.
Então registro meu voto contrário.

Não vou alongar-me. Queria discutir a preservação do Sinclinal Moeda, mas há o
projeto dos servidores do Judiciário.  Lutamos tanto para que ele chegasse a esta
Casa  e  pudéssemos  aprová-lo.  Também  o  pessoal  do  Ministério  Público  está
esperando a aprovação de outro projeto. Em função de hoje o quórum estar apertado,
não vou falar durante os 49 minutos que me caberiam neste momento, mas votarei
contrariamente.  Espero  que  todo  o  movimento  ambientalista  de  Minas  Gerais
acompanhe esse processo daqui para a frente. Muito obrigado.

O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir -
Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite
- João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
Humberto Carneiro  -  Mário Henrique Caixa  -  Marques  Abreu -  Pinduca Ferreira  -
Rômulo Veneroso.
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- Registram "não":
Adelmo  Carneiro  Leão  -  André  Quintão  -  Elismar  Prado  -  Maria  Tereza  Lara  -

Pompílio Canavez -  Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite -
Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O deputado Braulio Braz - Meu voto é “sim”.
O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 34 deputados. Votaram "não" 10

deputados, totalizando 44 votos. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 3.687/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.982/2014, do governador do Estado,
que revoga o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de
Equalização  do  Estado  de Minas  Gerais.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Carlos Pimenta -  Cássio Soares -  Celinho do
Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes -  Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - João Leite -  João Vítor
Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Humberto
Carneiro  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio
Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.077/2014, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Minas Gerais o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  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 - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -
Rômulo Veneroso -  Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -  Tadeu Martins Leite -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 5.077/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.094/2014, do governador do Estado,
que altera a Lei Delegada nº 39, de 3/4/1998, e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014
EMENDA Nº 1

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
"Art.  (...)  -  Fica incorporada ao vencimento básico dos servidores da carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a partir de 1° de janeiro
de 2015, a parcela fixa da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual, a
que se refere o art. 16 da Lei n° 13.085, de 31 de dezembro de 1998, alterado pelo
art. 25 da Lei 20.336, de 3 de agosto de 2012.

Parágrafo único - Em decorrência da incorporação a que se refere o  caput  deste
artigo,  fica extinta  a parcela fixa da  Gratificação de Desempenho e Produtividade
Individual, devida aos servidores da carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental.

Art. (...) - Os §§ 1° e 6° do art. 16 da Lei n° 13.085, de 31 de dezembro de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16 - (...)
§  1°  -  A GDPI será atribuída mensalmente  aos servidores em efetivo exercício,

observados  os  limites  de  pontuação,  por  nível  e  grau,  estabelecidos  na  tabela
constante  no  Anexo  V  desta  lei,  correspondendo  cada  ponto  aos  seguintes
percentuais do valor do vencimento básico do último grau do último nível da tabela
constante no Anexo IV da Lei n° 18.974, de 29 de junho de 2010:

I - 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de l° de agosto de 2014;
II - 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), a partir de 1° de janeiro de 2015;
III - 0,06% (zero vírgula zero seis por cento), a partir de 1° de janeiro de 2016;
IV - 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de l° de janeiro de 2017.
(...)
§  6° -  A GDPI será atribuída proporcionalmente aos resultados da Avaliação de

Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de Desempenho, podendo também
ser considerados os resultados da Avaliação Institucional de Desempenho, conforme
critérios definidos em regulamento, aplicada a 50% (cinquenta por cento) do limite
máximo da pontuação correspondente ao nível e ao grau em que estiver posicionado
o servidor.”.”.
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Sala das Reuniões, 16 de junho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. (...) - No primeiro ato de promoção a que fizer jus o servidor ocupante de cargo

da  carreira  de  Especialista  de  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental,  que
ocorrer  entre  a  data  de  publicação  desta  lei  e  janeiro  de  2015,  observadas  as
definições do art. 11 da Lei n° 18.974, de 29 de junho de 2010, não será aplicado o §
7° do mesmo artigo.".

Saloa das Reuniões, 16 de junho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro

ACORDO DE LÍDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os deputados  que este  subscrevem, representando  a  maioria  dos  membros  do

Colégio de Líderes, acordam sejam recebidas duas emendas ao Projeto de Lei n°
5.094/2014, ambas de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, as quais contêm
matéria nova.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2014.
Lafayette  de  Andrada,  líder  do  BTR -  Inácio  Franco,  líder  do  BAM  -  Pompílio

Canavez, líder do Bloco Minas Sem Censura - Gustavo Valadares, líder da Maioria -
Sávio Souza Cruz, líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.
O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado
Luiz Humberto Carneiro, que receberam os nºs 1 e 2, que, por conterem matéria
nova, vêm apoiadas pela maioria dos membros do Colégio de Líderes e que, nos
termos  do  §  4º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,  serão  submetidas  a  votação
independentemente de parecer. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo
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processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  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 - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Carlos Pimenta -  Cássio Soares -  Celinho do
Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi -  Cássio Soares -  Celinho do Sinttrocel - Célio  Moreira - Duarte Bechir -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Humberto
Carneiro -  Maria Tereza Lara  -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
5.094/2014 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.093/2014, do governador do Estado,
que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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 - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte
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Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 5.093/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  5.200/2014,  do deputado Ulysses
Gomes, que dispõe sobre a inclusão, no Anexo da Lei nº 21.100, de 30/12/2013, dos
imóveis que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor
Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Maria  Tereza Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu -  Pinduca Ferreira  -
Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  62/2014,  do
procurador-geral de justiça, que altera a Lei Complementar nº 34, de 12/9/1994, que
dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra,
para discutir, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, senhores deputados, da mesma
forma como fiz com o Projeto de Lei Complementar nº 59, que tratava da divisão e da
organização judiciária no Poder Judiciário, até por questão de equidade e de postura
semelhante em matérias que guardam o mesmo conteúdo, entendo que não poderia
me omitir e deixar de vir à tribuna para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 62.

Eu disse na tribuna desta Casa, quando da discussão do PLC nº 59, que o assunto
de que estamos tratando no PLC nº 62 não deveria ser tratado por nós, deputados
estaduais.  A  questão  de  reajuste  salarial  dos  membros  do  Ministério  Público,
promotores e procuradores, e dos membros do Judiciário, juízes e desembargadores,
não é de competência dos deputados estaduais.

Grande  deputado,  líder  Bonifácio  Mourão,  os  subsídios  de  promotores  e
procuradores estão vinculados ao subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal.
Vamos tratar, na verdade, de auxílios, de penduricalhos, com o que este deputado
não concorda. Não concordo, até porque a Assembleia faz um papel e depois vota
outro. Isso coloca os próprios deputados numa situação conflituosa, deputado Inácio.
A Assembleia publica, oficial  e diariamente, matérias pagas, dizendo que cortou o
auxílio-moradia, o auxílio-paletó, o 14º e o 15º salários e a hora-extra, depois coloca
para os deputados votarem um auxílio-livro no valor de R$13.000,00, deixando os
deputados numa situação conflitante. Foi isso que eu disse aqui sobre o projeto do
Judiciário e não poderia deixar de dizer a mesma coisa hoje. Não o fiz com o projeto
do Ministério Público, em 1º turno, até para deixar a matéria tramitar e para depois
não dizerem: “Deputado, o senhor está com picuinha com o nosso projeto”. Não é
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isso. Da mesma forma como deixamos o projeto do Judiciário tramitar em 1º turno,
deixamos também o projeto do Ministério Público.

Estava  fazendo  algumas  contas  ali,  deputado  Gil  Pereira.  É  uma  pena  que  a
imprensa enxergue os deputados de forma diferente dos outros agentes políticos. Se
o auxílio-moradia, que foi cortado dos deputados, no valor de R$2.850,00, estivesse
sendo  pago  hoje  para  os  77  deputados,  mensalmente,  a  Assembleia  gastaria
R$219.000,00.  Se  fosse  pago,  12  vezes  por  ano,  deputado  Gil  Pereira,  daria
R$2.633.000,00,  deputado  líder  Mourão.  Com  o  auxílio-livro,  que  será  pago  aos
membros do Ministério Público e do Judiciário - aproximadamente mil integrantes -
gastaremos  em  torno  de  R$13.000.000,00.  Quero  dizer  da  minha  coerência  em
relação  à  matéria.  Votei  contra  os  penduricalhos  que  dizem  respeito  ao  Poder
Judiciário. Minha posição em relação aos penduricalhos do Ministério Público também
não será diferente.

Fico  ainda  mais  chateado  quando  tomo  conhecimento  de  que  as  ilustríssimas
promotoras da promotoria de direitos humanos oficiam o Comando-Geral da Polícia
Militar exigindo que os policiais não atuem com balas de borracha nas manifestações
públicas. Especificamente, o documento não chegou em tempo hábil a este deputado.
Ele  está  a  caminho.  Vou  citar  o  nome  das  três  promotoras  que  exigem  um
comportamento da nossa Polícia Militar muito diferente daquele que deveriam exigir
num  Estado  Democrático  de  Direito.  Ainda  não  encontrei  nenhum  administrador
público, muito menos um promotor de justiça, que consiga mensurar ou que tenha
algum aparelho para mensurar o uso proporcional ou progressivo de força por parte
do aparelho policial.

A polícia é o único órgão que detém o monopólio legal e legítimo do uso da força.
Não  existe  medidor  para  o  uso  da  força  que  um  policial  vai  utilizar  em  uma
manifestação quando é recebido a pedradas, com coquetel molotov. Líder Mourão, o
indivíduo teve a cara de pau de dizer a toda a imprensa que não queria matar o
repórter fotográfico, e sim o policial.

Pelas imagens, pelas cenas registradas pela imprensa na depredação da viatura da
Polícia  Civil,  ficou  claro,  nítido,  transparente,  cristalino  que  a  polícia  não  está
enfrentando  um  simples  manifestante.  Trata-se  de  um  indivíduo  mascarado,  com
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mochila atrás das costas, declarando-se membro dos Black Blocs ou do Anonymous,
e na sua mochila há pedras, coquetel  molotov,  esferas, bolas de gude para serem
atiradas com estilingue, esferas de chumbo, pedaços de pau e barras de ferro. Aí as
ilustríssimas  promotoras  da  promotoria  de  direitos  humanos  fazem  uma
recomendação ao Comando Geral da Polícia Militar exigindo que, no prazo de 24
horas, a polícia não use balas de borrachas, obviamente, rompendo claramente com
a autonomia dos Poderes.

Faço um apelo aos ilustres promotores e procuradores: vocês precisam conversar
melhor com os ilustres pares da promotoria de direitos humanos. Não há polícia que
aguente  esse  tipo  de  comportamento.  É  o  fiscal  da  lei?  É.  O  promotor  tem
independência? Sim. Mas ele também precisa ter um pouco mais de discernimento.
Independência também precisa ser tratada com equilíbrio. Sei que o procurador-geral
não pode dar ordem à promotora para não fazer isso, porque ela tem independência
funcional, mas é preciso se reunir com elas e lhes pedir um pouco mais de equilíbrio
em suas exigências. Queria ver, se as promotoras estivessem sendo atacadas com
pedaços  de  pau,  com  pedaços  de  pedras,  com  bolas  de  sinuca,  com  coquetel
molotov,  qual  seria  a  ação  que  elas  iriam  querer  que  a  polícia  praticasse  em
detrimento dos criminosos e dos vândalos. Então, não podemos aceitar  isso. Fico
extremamente chateado quando vejo propostas oriundas do Ministério Público que
não  contêm  alguns  princípios  basilares  que  devem  nortear  a  ação  pública:
proporcionalidade, razoabilidade, equilíbrio nas ações jurídicas, que ali estão sendo
apostas em um documento.

Não existe  Robocop na polícia.  Talvez as  promotoras da promotoria  de direitos
humanos estejam assistindo muito ao Homem de Ferro pela televisão. Mas ali é filme
de Hollywood. Exigir que a polícia não utilize bala de borracha nem bomba de efeito
moral e gás lacrimogêneo... Na ação comprovamos. Alguém aqui sabe informar qual
foi a  medida que as promotoras da promotoria de direitos humanos adotaram em
virtude da pedrada que o Cap. Glauco, da 4ª Companhia do 1º Batalhão, sofreu em
sua face, quebrando o seu nariz? Eu também não sei. Ou será que a promoção dos
direitos  humanos  só  pode  pender  para  um  lado?  E,  pior,  para  o  lado  que  está
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destruindo o patrimônio da sociedade, para o lado, deputado Marques, de pessoas
que são criminosas, mascaradas.

Quero aqui não só cobrar uma postura mais equilibrada e mais séria por parte da
promotoria; quero cobrar também da entidade da qual faço parte, pois sou presidente
da  Comissão  de  Segurança  Pública  da  OAB,  sessão  Minas  Gerais.  A  OAB
disponibiliza  advogados,  deputado Marques,  para  irem lá socorrer  criminosos que
estão depredando o patrimônio público. Tenha a santa paciência, meu presidente Luís
Cláudio Chagas, da sessão OAB-MG! Está aqui o documento que a promotoria de
direitos  humanos  está  enviando  à  Polícia  Militar.  É  um  documento  que  não  tem
cabimento.

Não dizemos que toda a instituição compactuou com isso, até porque os membros
do  Ministério  Público  têm  independência.  Assinam  o  documento  as  promotoras
Cláudia do Amaral Xavier, Cláudia Spranger e Silva Luiz Motta e Janaína de Andrade
Dauro.  Esse  documento  foi  encaminhado  ao  comandante  do  policiamento
especializado da capital e aponta uma série de exigências, querendo que a polícia
cruze os braços. Depois, perguntam à Polícia Militar  por  que ela não prendeu os
vândalos que depredaram a viatura da Polícia Civil. A resposta está aqui: “Não usem
bala  de  borracha  nem  bomba  de  efeito  moral”.  O  que  será  usado  então?  Uma
rosinha? Será que as promotoras querem que os policiais andem com uma rosa no
coldre, lugar onde fica uma arma, uma tonfa? Ora, senhoras promotoras, nos ajudem!
Vamos  ter  um  pouco  mais  de  razoabilidade,  de  proporcionalidade.  Não
compactuamos com a polícia violenta, mas o que está havendo de violência? Todo o
País está vendo quem pratica a violência.

Quero dizer ao meu amigo Dr. Nedens Ulisses que fico triste quando votamos um
projeto  do  Ministério  Público  e  recebemos  um  documento  como  esse,  uma
recomendação  da  promotoria  de  direitos  humanos.  Agora,  pasmem:  quando  os
policiais militares são vítimas de violência e convidamos as ilustres promotoras para
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, elas não põem os pés aqui,
simplesmente  ignoram  todo  tipo  de  convite.  Será  que  na  promotoria  os  direitos
humanos são apenas para criminosos que depredam, atacam e desafiam a polícia ou
eles também servem para os cidadãos policiais, cumpridores de seu dever, pais de
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família, concursados? Por várias vezes fiz essa queixa ao presidente da Comissão de
Direitos Humanos, deputado Durval Ângelo, dizendo que as promotoras de direitos
humanos não vêm aqui quando policiais são vítimas de violência.

Faço este desabafo, Sr. Presidente, e digo que a minha postura será a mesma.
Tenho 60 minutos para discutir a matéria, mas não o farei em detrimento dos homens
e  das  mulheres  honradas  que  existem  no  Ministério  Público  de  Minas  Gerais.
Infelizmente,  dou  cartão  vermelho  às  ilustres  promotoras  que  fazem  essa
recomendação. Elas querem que a polícia apanhe de criminosos nas ruas.

O deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, eu estava
presidindo uma reunião na Comissão de Direitos Humanos que tratava da greve que
está ocorrendo em Contagem e não pude acompanhar todo o seu pronunciamento.
Mas farei algumas considerações brevemente.

No  ano  passado,  o  Ministério  Público  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  da
promotoria dos direitos humanos e de outras promotorias, convidou-nos a participar
de  reuniões  com o  objetivo  de  formar  a  comissão  de mediação  de  conflitos.  Eu
participei mais diretamente, assim como V. Exa. O deputado Rogério Correia foi lá
uma ou duas vezes. Essa comissão de conflitos foi acrescida de representantes do
Ministério Público Federal, da procuradoria dos direitos humanos e do cidadão, da
OAB, da Defensoria Pública Estadual e de outras entidades.

Quero lhe dizer o seguinte: esta comissão também se reuniu no segundo semestre
do ano passado.  Este ano fizemos um debate sobre essa comissão,  no início de
junho,  aqui  na  Comissão de Direitos  Humanos.  Agora à  tarde,  às  16  horas,  está
acontecendo  uma  reunião  da  comissão,  inclusive  com  representante  nosso,  da
Assembleia, presente. Mas não é esse o objetivo das promotoras e dos promotores.
O espírito da Comissão de Mediação de Conflitos é que não haja violência de parte
alguma. O espírito da comissão é que não haja violência por parte dos manifestantes,
pois tal atitude não teria respaldo constitucional, pois a Constituição só reconhece a
licitude de qualquer manifestação desde que se dê sem violência, sem arma, sem
nada.  A comissão  também  é  contra  a  violência  da  polícia.  O  Ministério  Público,
através dessa comissão, fez denúncias contra manifestantes por agredirem a polícia.
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Há cinco denúncias feitas contra manifestantes. Também há denúncia - acho que três
ou quatro - feita contra policiais que se excederam.

Então  quero  deixar  bem  claro  que  o  Ministério  Público  teve  uma  postura  de
equilíbrio. Digo mais, deputado Sargento Rodrigues: se V. Exa. notar bem, em Minas
Gerais tivemos grandes mobilizações no ano passado e sem conflitos maiores, como
ocorreram no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Gostaria de elogiar o novo comandante, o Cel. Machado, da área desses comandos
especiais  da  capital,  nesta  semana,  que  teve  uma  postura  exemplar  na  última
manifestação.  Na  primeira  manifestação,  na  abertura  da  Copa,  houve  um  único
excesso cometido por policiais, que está sendo apurado pelo Ministério Público, e 11
excessos cometidos por manifestantes. Então, acho que é uma postura equilibrada e
que  as  promotoras  de  direitos  humanos,  deputado  Sargento  Rodrigues,  têm  sido
parceiras nossas, parceiras da sociedade.

Gostaria de dizer a V. Exa. que existem ações de assédio moral  ajuizadas pela
promotoria dos direitos humanos. Temos até coronel sendo denunciado. Aliás, V. Exa.
deveria pedir a lista das denúncias da Dra. Nivia, da Cláudia e das outras, que aqui
estiveram. Há denúncias contra coronéis por assédio moral. Sei que V. Exa. outro dia
reclamou de que elas não estiveram em duas ou três reuniões que a Comissão de
Direitos Humanos fez, com pedido advindo de requerimento seu, e a justificativa foi o
acúmulo de atividades.

Então,  só  gostaria  de  fazer  esse  reparo  rapidamente,  porque  acho  que  está
havendo  uma  ação  equilibrada  do  Ministério  Público.  Queria  fazer  apenas  esse
registro.

O deputado Sargento Rodrigues* - Deputado Durval Ângelo, já estava encerrando a
discussão da matéria quando V. Exa. solicitou o aparte.

Não é o que está previsto aqui na recomendação encaminhada no dia 20 de maio e
assinada pelas ilustres promotoras. Diz a alínea “b” da recomendação: (- Lê:) “Que o
efetivo policial que atua em manifestações populares esteja devidamente identificado”
- ora, isso é obrigação, está na Lei nº 14.310, no Código de Ética e Disciplina dos
Militares - “e evite a utilização de qualquer espécie de armamento letal ou não letal”.
Bacana, não é, deputado Bosco? Então, irei para lá com a farda, sem escudo, sem
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bala de borracha e sem bastão, mas quem irá me proteger? A ilustríssima? Será que
é ela quem vai me proteger? Mande-a acompanhar a tropa de choque na linha de
frente para sentir o que é.

Eu estava lá na última manifestação da Copa das Confederações, inclusive, tenho
vídeos e fotos guardados e sei quantas pedradas, quantos coquetéis-molotov foram
jogados  na  polícia.  Será  que  V.  Exa.,  deputado  Inácio  Franco,  enfrentaria  os
manifestantes  dessa  forma?  Não  existe  deputado  algum  desta  Casa  que  faria  a
mesma coisa. Por isso existem as armas letais e não letais.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Fui à greve que V. Exa. fez na Praça da
Liberdade.  Até  fui  testemunha  de  policiais  que  foram  mandados  embora  naquele
período. Isso foi há 16 anos.

O deputado Sargento Rodrigues* -  Dezessete anos precisamente,  deputado. Só
que lá não estávamos mascarados, mas fardados, com o nome na tarjeta. V. Exa.
sabe muito bem disso. A situação era completamente diferente. Não é esse clima que
aí está.

Agora,  arma  não  letal  e  letal,  salvo  nos  casos  de  efetiva  e  comprovada
necessidade, não é possível. Olha, deputado Inácio, o militar vai dizer: “Vou ficar sem,
mas, se precisar, volto e pego no batalhão”. Quer dizer, para o capitão que tomou
uma pedrada e quebrou todo o nariz, ninguém fez recomendação. Não vemos uma
outra postura, mas só a de querer oprimir o trabalho da polícia.

Então,  deputado  Durval  Ângelo,  não  conheço  nenhuma  ação  proposta  pelas
promotoras  da  Coordenadoria  de  Direitos  Humanos  em  relação a  assédio  moral.
Talvez  V.  Exa.  tenha acesso,  mas  eu  não  tive  até  hoje.  Foram feitas  dezenas  e
dezenas de denúncias, mas nenhuma foi colocada no papel e encaminhada à defesa
dos policiais quando estavam tendo os seus direitos violados.

Portanto encerro minhas palavras, dizendo que estamos acompanhando de perto. É
fácil as promotoras, de lá da sua sala, com ar condicionado, com cafezinho, com tudo
isso que têm à disposição, encararem manifestantes da forma como está ocorrendo.
Do lado de lá, o que temos nas ruas hoje são criminosos depredando os patrimônios
público e privado e, ainda, praticando vários crimes contra os policiais.

Eu iria encerrar, deputado, líder Luiz Humberto Carneiro, com apenas 14 minutos
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de encaminhamento, mas tive um aparte. Portanto encerro minhas palavras aqui para
que possamos votar a matéria.

O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 263, inciso I, do Regimento
Interno. A presidência lembra ao Plenário que o projeto será aprovado se obtiver, no
mínimo, 39 votos favoráveis. 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 - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa -  Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

- Registra "não":
Sargento Rodrigues.
O presidente - Votaram “sim” 52 deputados. Votou "não" 1 deputado. Está, portanto,

aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  62/2014  na  forma do
vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O  deputado  Gilberto  Abramo -  Sr.  Presidente,  agradeço  a  compreensão,  como

sempre. Votei favoravelmente ao PLC nº 62/2014, assim como votarei também ao PL
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nº 5.133, mas gostaria de fazer uma recomendação ao deputado Durval Ângelo, para
que haja um representante do Ministério Público em caminhadas e manifestações
onde o conflito for certo. Se houver algum representante, acredito que evitaremos o
problema do promotor e da promotora ter de enviar uma carta de recomendação à
polícia. Que o bom senso prevaleça, que ali se faça presente. Nada melhor que as
próprias promotoras encaminharem a recomendação. Então essa é uma solicitação
que faço à Comissão de Direitos Humanos ou à de Segurança Pública. Meu voto é
favorável ao Ministério Público.

O presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.673/2013, do Tribunal
de Contas, que prevê, para o exercício de 2013, a revisão anual dos vencimentos e
proventos  dos  servidores  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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 - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella
- Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado
- Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa
- Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  52  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.673/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.133/2014, do Tribunal de Justiça, que
fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2014. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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 - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella
- Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Paulo Guedes - Meu voto é “sim”, mas não foi registrado.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 5.133/2014 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.022/2011, do deputado Leonardo
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Moreira, que estabelece normas para o fornecimento, por estabelecimento comercial,
de sacola plástica ao consumidor. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º
turno. Vem à Mesa requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro em que solicita
o  adiamento  da  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº  1.022/2011  por  cinco  dias.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.948/2014,  do deputado Rogério
Correia, que dispõe sobre a divulgação da campanha Coração Azul contra o tráfico de
pessoas no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que
apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu  -  Pompílio  Canavez -  Rômulo  Veneroso -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.
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- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João
Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
-  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez  -
Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

A deputada Maria Tereza Lara - Meu voto é “sim”, presidente.
O deputado Lafayette de Andrada - Meu voto é “sim”, presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 42 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o
Projeto de Lei nº 4.948/2014 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À
Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.213/2014,  do  deputado  Luiz
Henrique, que autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Estado de
Minas Gerais o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita 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 - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
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Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  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 - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes
- Pompílio  Canavez -  Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -
Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -  Tiago Ulisses  -  Tony Carlos  -  Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 5.213/2014  na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.995/2012, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -

Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -
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Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.957/2014, do deputado Sávio Souza
Cruz, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Esmeraldas o imóvel
que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho
do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Rômulo  Veneroso  -
Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos
- Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.957/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.428/2013, do
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governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de  Lavras  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto.  Continua em discussão,  o projeto.  Não há outros  oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -  Dilzon Melo - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 962/2011, do deputado Inácio Franco,
que altera a Lei nº 13.766, de 30/11/2000, que dispõe sobre a política estadual de
apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de
28/12/1995, 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 Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. 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, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz

- Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio
Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -

Braulio  Braz  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares  -  Celinho  do
Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio
de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite -
João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz
Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
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aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
962/2011 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Redação.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.000/2011, do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que descreve ao Município de Carlos Chagas. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do
Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio
de  Castro  -  Durval  Ângelo  -  Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro  Lessa -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.000/2011 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Questões de Ordem
O deputado João Vítor Xavier - Presidente, primeiramente quero pedir desculpas
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porque,  como  podem  observar,  não  estou  elegantemente  vestido.  Mas  preferi
improvisar a descumprir a minha função de votar aqui os projetos. Quero fazer uma
questão de ordem com o deputado Carlos Henrique. Aprovamos, nesta tarde, todos
nós, deputados, nada mais do que uma verba indenizatória  ao Ministério Público,
para que sejam comprados livros, o que acho muito justo, muito correto. Acho que
todo investimento para a qualificação do poder público é importante, seja para os
deputados, os vereadores, o Ministério Público ou o Judiciário. Peço a V. Exa., como
presidente desta Casa, deputado Dinis Pinheiro, e a Mesa desta Casa que enviem
uma manifestação ao Ministério Público, para que possamos ter um posicionamento
claro e cristalino do procurador-geral de justiça do Estado de Minas Gerais sobre
essa questão da verba indenizatória. Isso porque há um processo contra cerca de
quarenta vereadores de Belo Horizonte pelo uso da verba indenizatória naquela casa.
Nós, hoje, atendendo até um pedido do próprio Ministério Público, aprovamos aqui
uma  verba  indenizatória.  Então  gostaria  de  saber,  de  maneira  oficial,  definitiva,
cristalina, do procurador-geral de justiça qual é o entendimento que se tem sobre o
assunto: se é legal a indenização de gastos, após comprovação dos custos, como
quis crer um promotor de justiça, que inclusive está aqui na Casa hoje, trabalhando
pela aprovação dessa matéria. Então solicito, de maneira oficial, à Casa, através do
senhor, que é o presidente do nosso Poder, que invista junto ao Ministério Público, na
busca de uma solução definitiva, para que todos tenhamos tranquilidade em relação a
nossa ação parlamentar e para que não fiquemos, durante anos, respondendo na
Justiça, como estão hoje muitos vereadores e ex-vereadores da capital do Estado
pelo uso do mesmo sistema que acabou de ser aprovado, na tarde de hoje, para o
próprio  Ministério  Público.  Deputado  Leonardo  Moreira,  acabei  de  conversar  com
colegas  do  Ministério  Público,  vereadores  de  Belo  Horizonte  estão  sendo
processados pelo advento da indenização. Esse mesmo advento foi apresentado pelo
Ministério Público e aprovado hoje por esta Casa. Quero repetir: sou a favor, tanto
que votei favoravelmente à matéria, presidente, porque considero que é importante
para  o  bom  exercício  do  Judiciário,  do  Ministério  Público,  do  Parlamento,  do
Executivo. Não se constrói democracia sem custo, ela tem custos. O parlamentar tem
um  custo  de  manutenção  do  mandato,  o  Ministério  Público  tem  um  custo  de
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manutenção das suas atividades, e a qualificação se faz necessária e importante.
Mas peço a V. Exa.,  presidente Dinis,  que envie um pedido de esclarecimento do
posicionamento do procurador-geral de justiça do Estado acerca do assunto. Afinal de
contas, a indenização dos custos, mediante apresentação de notas, é legal ou ilegal?
Se  for  legal,  é  legal  para  todo  mundo;  se  for  ilegal,  é  ilegal  para  todo  mundo.
Precisamos, de uma maneira definitiva, que essa questão seja solucionada e haja um
posicionamento claro do Ministério Público a respeito disso. Não pode ser legal para
indenizar livro, como aprovamos aqui hoje, e ser ilegal para os vereadores de Belo
Horizonte no exercício de seus mandatos, como vários que estão sendo processados.
Aliás, alguns perderam o mandato e nem sequer têm condições de pagar advogado
para  se  defender  de  uma  ação  que  foi  exercida  na  livre  atividade  democrática,
seguindo  as  regras  da  Mesa  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Então,
presidente  Dinis  Pinheiro,  peço  a  V.  Exa.,  como  presidente  deste  Poder,  que
encaminhe ao presidente, ao seu correlato, do Ministério Público um posicionamento
claro  e  definitivo  para  nortear  o  trabalho  desta  Casa  e  de  todas  as  câmaras
municipais  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Da  mesma  maneira,  espero  que  esse
posicionamento  norteie  o  Judiciário  do  Estado,  já  que,  na  semana  passada,
aprovamos  matéria  correlata  em  relação  a  esse  Poder,  e  também  ao  próprio
Ministério  Público,  que  aqui  apresentou  seu  pedido  de  uma livre  indenização  de
custos, sendo que ele próprio questiona esse ato judicialmente. É uma questão de
isonomia  e  de  respeito  às  regras  de  transparência  do  serviço  público.  O  que  é
permitido a um poder tem de ser permitido aos outros. O que não for permitido a um
não pode ser permitido aos outros. Por fim, quero deixar a minha convicção pessoal
de que essa verba se faz necessária e é importante, porque precisamos ter Poderes
fortalecidos.  E  só  os  teremos  assim,  com  a  qualificação  e  a  ampla  condição de
trabalho de todos os seus membros.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, não vou gastar mais que um minuto
na minha fala, pois queria apenas corroborar com as palavras do deputado João Vítor
Xavier. O que nos deixa sobressaltados e com uma certa indignação é o fato de esse
mesmo promotor que estava aqui hoje defender os interesses do Ministério Público e
abrir um processo administrativo contra os 41 vereadores da Câmara Municipal de
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Belo  Horizonte  sobre  a  mesma  matéria,  que  foi  amplamente  apresentada  pelo
deputado João Vítor. Isso nos indigna porque, dos 41 vereadores, 6 deles hoje fazem
parte  dos  trabalhos  desta  Casa  como  deputados  estaduais.  Portanto  queria
naturalmente  reforçar,  na  ausência  da  deputada Luzia  e dos deputados Anselmo,
Paulo  Lamac  e  Fred  Costa,  o  coro  para  que  esta  Casa faça  a  manifestação ao
Ministério  Público  a  fim  de  saber  da  verba  indenizatória,  já  que  aprovamos  a
permissividade da verba indenizatória do Ministério Público.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.475/2011, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta
- Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite
-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tiago
Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.475/2011 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta
- Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte
Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo -  Gustavo Corrêa  -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João
Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.729/2011 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  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 Saúde opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
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se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos

Arantes - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro
- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor
Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses
- Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.819/2011 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.902/2011, do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município  de  Belo  Vale  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de  Fiscalização
Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
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O presidente - Votaram apenas 36 deputados. Portanto, não houve quórum para
votação. A presidência a torna sem efeito. A presidência verifica, de plano, que já se
configurou o quórum para votação e vai renová-la. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi
-  Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel  -  Célio Moreira -  Dalmo
Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
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 Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Rômulo  Veneroso  -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 3.031/2012, do deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Santa Juliana o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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 - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

-  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos Pimenta -  Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Durval
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Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite
-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.031/2012 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.123/2012,  do  deputado  Duarte
Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jesuânia o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita 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 - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel
- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
-  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -
Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.123/2012 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.141/2012, do deputado Sebastião
Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matozinhos o imóvel
que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita 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 - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel
- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar
Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gustavo  Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely
Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -
Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria
Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Pompílio
Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.141/2012 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  3.403/2012,  do deputado Gustavo
Valadares, que dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder
Executivo  a  doá-lo  ao  Município  de  Ponte  Nova.  A  Comissão  de  Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
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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.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel
- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino -  Gil  Pereira -  Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa  -  Marques  Abreu -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander
Borges.

O deputado João Vítor Xavier - Presidente, registre meu voto “sim”. Meu terminal
não funcionou.

O deputado Bosco - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.403/2012 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.018/2013,  do deputado Gustavo
Valadares,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder
Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Abaixo o trecho que especifica.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do
Sinttrocel -  Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pompílio Canavez - Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

O deputado Duarte Bechir  - Declaração de voto,  presidente. O deputado Duarte
Bechir vota "sim".

O deputado Bonifácio Mourão - Meu voto é "sim", presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.018/2013 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.243/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfinópolis  o imóvel  que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho
do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Elismar Prado -
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Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Liza Prado -  Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Pompílio Canavez - Rosângela Reis - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 35 deputados, que, somados aos 3 em comissão e ao
presidente,  totalizam  39  parlamentares. Está  aprovado  o  projeto.  À  Comissão de
Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.257/2013,  dos  deputados  Ivair
Nogueira e Rômulo Veneroso, que dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao  Município  de  Juatuba.  A Comissão  de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Maria  Tereza Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu -  Pinduca Ferreira  -
Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.257/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.295/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel
que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita 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  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza
Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -
Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O deputado Paulo Guedes - Registre meu voto “sim”, presidente.  Não consegui
votar.

O deputado Wander Borges - Meu voto é “sim”, presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.295/2013 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.296/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Joaquim o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
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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  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Carlos  Henrique -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do
Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares
- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
-  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Wander Borges.

O deputado Cabo Júlio - Presidente, registre o meu voto “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.297/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.
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- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Pimenta -  Cássio  Soares  -
Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O deputado Ivair Nogueira - Meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  38  deputados,  que,  somados  à

presença  do  presidente,  totalizam  39  deputados.  Está  aprovado  o  projeto.  À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.303/2013, do governador do Estado,
que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Papagaios  o imóvel  que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite
-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
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Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.403/2013, do deputado Zé Maia, que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município  de  Coromandel  os  trechos  rodoviários  que  especifica.  A Comissão  de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria
Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu -  Paulo  Guedes  -  Pinduca
Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.403/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.410/2013, do deputado Bonifácio
Mourão,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder
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Executivo a doar ao Município de Catas Altas da Noruega o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.410/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.519/2013,  do  deputado  Ivair
Nogueira,  que  altera  a  destinação  do  imóvel  de  que  trata  a  Lei  nº  18.995,  de
1º/7/2010, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa -  Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -
Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.574/2013,  do  deputado  Inácio
Franco, que autoriza o Estado de Minas Gerais a doar ao Município de São Gonçalo
do Abaeté o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  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 - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo
Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  - Duilio  de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
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Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos -  Ulysses Gomes -  Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.574/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 4.665/2013, do deputado Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a desafetação de bem
público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frei Lagonegro o trecho
de  rodovia  que  especifica.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  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  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -

Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite
-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rosângela Reis - Sávio Souza
Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos -  Ulysses Gomes -  Wander
Borges.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.665/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº  4.891/2014,  do  deputado  João  Leite,  que  torna  obrigatória  a  identificação  de
hóspedes em meios de hospedagem localizados no Estado e dá outras providências.
A Comissão de Segurança Pública opina  pela aprovação do projeto  na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -

Braulio  Braz  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares  -  Celinho  do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.891/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.455/2013, do deputado Braulio Braz,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  o  imóvel  que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso -
Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.455/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.468/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo o imóvel que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa
requerimento do deputado Gil Pereira em que solicita o adiamento da discussão do
Projeto  de  Lei  nº  4.468/2013  por  cinco  dias.  Em  votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.496/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Monte Belo o imóvel
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.496/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.505/2013,  do deputado Gustavo
Valadares, que dá nova redação à Ordem 87 a que se refere o anexo da Lei  nº
12.995,  de  30/7/1998.  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



2013
____________________________________________________________________________

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

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do
Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -
Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa -  Gustavo
Valadares -  Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.505/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.518/2013,  do deputado Gustavo
Valadares,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder
Executivo a doar ao Município de Conceição do Mato Dentro o trecho rodoviário que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do
projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 2, que apresenta, e
pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
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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, salvo emendas.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio

Mourão - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela
Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira
-  Dalmo Ribeiro  Silva -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº  2.  Com a aprovação da Emenda nº  2,  fica prejudicada a
Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.518/2013
com a Emenda nº 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.587/2013,  do  deputado  Luiz
Henrique,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Couto  de
Magalhães de Minas os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Braulio Braz -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo
Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
- Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

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

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.628/2013, do governador do Estado,
que altera o art.  1º  da  Lei  nº  16.648,  de 5/1/2007,  e  revoga a Lei  nº  20.830,  de
1º/8/2013.  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. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho
do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
-  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -
Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
4.628/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.655/2013, do deputado Braulio Braz,
que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 20.566, de 20/12/2012, que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco do Glória o imóvel
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho
do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares
- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tony Carlos -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
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Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tony Carlos -
Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados, que, somados aos 2 em comissão,
totalizam 40 deputados.  Estão  aprovadas  as Emendas  nºs  1  e  2.  Está,  portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.655/2013 com as Emendas nºs 1 e 2. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.719/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Pomba o imóvel  que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
Valadares -  Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.739/2013, do governador do Estado,
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que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Cavati  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. Em discussão, o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,
salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

-  Bosco -  Braulio  Braz -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira -
Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -  Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -  Gil  Pereira -
Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho
do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -
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Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues -  Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
4.739/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.868/2014,  do  deputado  Inácio
Franco, que concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de
11/1/2011, que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município
de  Pará  de  Minas  o  imóvel  que  especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho
do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo
Guedes  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Wander Borges.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.875/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caputira  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. Em discussão, o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,
salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano
Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely
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Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
4.875/2014 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.899/2014, do deputado Sebastião
Costa,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  alterar  a  finalidade  do  bem  doado  ao
Município de Cataguases pela Lei nº 14.381/2002. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira -
Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.899/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.981/2014, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas 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. Em discussão, o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,
salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel
- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
Valadares -  Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues -  Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O presidente - Votaram 35 deputados. Portanto, não há quórum para votação. A

presidência a torna sem efeito. A presidência verifica, de plano, que já se configurou o
quórum para votação e vai renová-la. Em votação, a Emenda nº 1.
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- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel
-  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
4.981/2014 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.158/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piranga  o  imóvel  que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Durval  Ângelo  -  Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
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Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Wander Borges.

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

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.159/2014, do governador do Estado,
que autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar por meio de venda, ao
Município de Chapada Gaúcha, os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça
conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel
-  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  5.159/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.187/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piranga  o  imóvel  que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel
-  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.234/2014, do deputado Zé Maia, que
dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Santa Vitória o trecho que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opina pela aprovação
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
Transporte.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
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conformidade com o 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 - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago

- Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel
- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
Valadares -  Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
5.234/2014 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.568/2013, do deputado Duilio de
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Castro, que reconhece Cordisburgo como a Capital Mineira da Cultura. A Comissão
de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à
Mesa requerimento do  deputado Duilio  de Castro em que solicita  o adiamento da
discussão  do  Projeto  de  Lei  nº  4.568/2013  por  cinco  dias.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.353/2011,  do  deputado  Durval
Ângelo,  que  dispõe  sobre  a  proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  aos  policiais  e
bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. A Comissão de
Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.
Vem à Mesa requerimento do  deputado Luiz Humberto Carneiro em que solicita o
adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 1.353/2011 por cinco dias. Em votação,
o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.132/2013, do deputado Zé Maia, que
acrescenta parágrafos ao art. 12 da Lei nº 18.692, de 30/12/2009, que uniformiza os
critérios  de  gestão  e  execução  para  transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou
benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos
no  âmbito  dos  programas  sociais  que  especifica.  A  Comissão  de  Fiscalização
Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta. Vem à Mesa requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro em que
solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 4.132/2013 por cinco dias. Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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 Complementar nºs 51/2013 e
62/2014 e dos Projetos de Lei nºs 3.687, 3.851, 3.924, 4.015, 4.220, 4.286, 4.474 e
4.673/2013 e 4.937, 4.964, 4.982, 4.995, 5.077, 5.093, 5.094, 5.133 e 5.200/2014 (À
sanção.).



2029
____________________________________________________________________________

Declarações de Voto
A  deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Havia  pedido  para  declarar  voto,  mas,

primeiramente,  queria  dizer,  presidente  Dinis  Pinheiro,  deputados  desta  Casa,
deputadas Liza e Rosângela, que hoje é um dia importante. Muitas vezes parte da
imprensa  fala  que  parlamentar  não  trabalha  e  desqualifica  o  seu  trabalho.  Não
podemos aceitar essa generalização, esse tipo de propaganda negativa, porque o
parlamento brasileiro é muito importante numa democracia. Hoje oposição e situação
mostram realmente quando há um trabalho sério sendo discutido. O parlamento é
importante  para  a  população.  É  importante  que  o  povo  de  Minas  acompanhe  e
questione  o  Parlamento.  Queria  deixar  isso  registrado.  Além  disso,  gostaria  de
registrar que amanhã teremos mais um jogo do Brasil, às 16 horas. Creio que, neste
Brasil, terra de Santa Cruz, as manifestações pacíficas são muito importantes. Creio
que este  é  um momento  de  democracia,  de  manifestações.  Temos  visto  também
como o povo brasileiro ama esta nação e ama o esporte, especialmente o futebol.
Isso  está  sendo  demonstrado  pela  participação  efetiva,  pela  presença  de  tantos
brasileiros e brasileiras nos campos. Quero deixar isso de público. Encerrando, Sr.
Presidente em exercício, deputado Hely Tarqüínio, gostaria  de dizer que hoje, em
Betim, tivemos a presença do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto.
Ele  é  ministro  do  governo  federal,  da  presidenta  Dilma,  e,  mais  uma vez,  foi  lá
entregar 176 equipamentos do PAC 2, sendo 91 motoniveladoras e 85 caminhões-
caçamba. Em Minas Gerais, até hoje, foram distribuídas 2.468 máximas. O governo
federal destinará para Minas Gerais R$726.000.000,00, para investimentos desses
equipamentos  sobretudo,  para  a  área  rural,  para  os  assentamentos  e  para  os
agricultores  familiares.  A  oposição  fala  que  Minas  Gerais  não  recebe  recursos
federais. Isso não é verdade. Há esse investimento do governo federal, além do Bolsa
Família.  Não me canso de falar  do Pronatec. No País inteiro há 6.200.000 jovens
fazendo curso técnico. Foram investidos R$726.000.000,00 em Minas Gerais para
esses  equipamentos,  deputado  Paulo  Guedes.  Quero  deixar  aqui  registrada  a
importância deste momento da democracia. Sempre defendo a integração das três
esferas de poder. Não podemos deixar que, neste momento de disputa, a verdade
não seja explicitada. Ela tem de ser explicitada. O que se faz de bem tem de ser
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mencionado e registrado nesta Casa. Devemos falar para aqueles que nos veem pela
TV Assembleia sobre o compromisso que o governo federal, a presidente Dilma tem
com Minas Gerais. Ela nasceu neste estado e tem vindo aqui constantemente. Foram
entregues 176 equipamentos, com a presença de mais de 100 prefeitos e de outras
lideranças. É um momento de integração do governo federal com os municípios e
com suas lideranças. Gostaria de deixar isso registrado. Muito obrigada, presidente.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, eu iria falar mais cedo, no entanto, a
presidência  pediu  que não  atrasasse o  processo de votação,  e  deixei  para  falar
agora. Trago um assunto que estamos discutindo há tempos nesta Casa. É só se
aproximar o período eleitoral que o DER volta a montar, não sei por qual objetivo,
todas essas barreiras e toda essa estrutura perto do processo eleitoral. Geralmente é
assim. Então, fica a indagação: por que essa perseguição do DER de Minas Gerais
aos taxistas de todo o Estado? É um negócio inadmissível.  Um órgão que tem a
função de cuidar das estradas - construir, dar manutenção e tirar animais - não faz
isso. De um dia para a noite, esse órgão ficou à disposição das grandes empresas de
ônibus do Estado. Hoje o aparato dos fiscais do DER está 24 horas nas rodovias para
perseguir pessoas que trabalham, os taxistas legalizados. Hoje mesmo dezenas de
taxistas  das cidades do Noroeste de Minas se reuniram na Câmara Municipal  de
Arinos  para  reclamar  que  lá  os  fiscais  estão  aplicando  multas  abusivas  de  até
R$5.000,00, baseados em uma lei fantasma votada sem quórum aqui nesta Casa,
porque ela foi modificada. Foi uma tramoia que fizeram aqui porque o projeto tratava
de um assunto,  mas foi  aprovada outra  coisa.  Estamos questionando essa lei  na
Justiça. É um absurdo o que o DER vem fazendo com os taxistas legalizados no
Estado de Minas Gerais. Estou falando de milhares de taxistas que pagam impostos,
que têm alvará da prefeitura, que trabalham e precisam prestar esse serviço, que é
aprovado pela população. Se a população prefere andar de táxi a andar de ônibus, é
porque as empresas de ônibus não estão dando conta de atender as demandas da
população.  No entanto,  o  DER e  o  governo de Minas  Gerais  querem obrigar  as
pessoas a andar  nos ônibus.  O pior  é que há cidades que nem ônibus têm. Em
outras, há apenas um ou dois ônibus por dia, e a população tem de ficar sujeita a
isso, o que só existe aqui. Então, não podemos continuar aceitando essa situação.
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Esta Casa tem de se manifestar.  É um absurdo.  Tenho acompanhado a luta  dos
taxistas no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, na região do
Vale do Aço e na região de Sete Lagoas. Todos os dias há reclamação. Eles estão
chegando ao ponto absurdo de parar os  táxis na estrada, de tirar  as pessoas de
dentro  dos  carros  e  deixá-las  na  estrada,  no  sol  ou  na  chuva.  São  verdadeiros
irresponsáveis  que deveriam  estar  a  serviço  do  Estado,  mas  estão  a  serviço  de
empresas de ônibus. Muitos dos fiscais do DER são fiscais das empresas de ônibus.
Não podemos aceitar isso. É uma afronta ao direito de ir e vir das pessoas. Como
cidadão,  a  Constituição  brasileira  me  garante  o  direito  de  alugar  um  táxi  e  ir  a
qualquer lugar do Brasil. Por que aqui em Minas essa associação de governo com
empresas está proibindo isso? Então, não poderia haver táxi em cidade pequena,
mas  já  que  pode,  as  pessoas  precisam  de  táxi  em  Arinos,  Riachinho,  Chapada
Gaúcha,  Pintópolis,  para  se  deslocarem para  outras  cidades.  Pode  ser  para  ir  a
Montes Claros, Paracatu, Belo Horizonte e Brasília resolver qualquer problema no
INSS, ou na Receita Federal,  ou um problema de saúde ou de comércio.  Qual  o
problema?  Que  medo  é  esse  da  concorrência?  Há  empresas  que  estão  em
concessões que foram feitas há 30, 40 anos, as quais ganharam de mão beijada, pois
não houve licitação, e agora elas ainda têm um órgão estadual, que é pago com o
nosso dinheiro, para ficar à disposição delas, fiscalizando pessoas que trabalham,
que precisam prestar serviço e que precisam ajudar seus municípios. Essas pessoas
estão ajudando o povo.  A população é  a  favor  dos taxistas,  que prestam grande
serviço a Minas Gerais. Essas pessoas precisam ser respeitadas no seu direito de
trabalho. Entretanto,  agora vem a indústria  da multa.  Todo dia é multa, multa. Há
taxistas  que,  se  venderem  o  carro,  não  dará  para  pagar  as  multas.  São  multas
abusivas de R$2.000,00, R$3.000,00, R$4.000,00 e R$5.000,00. Que governo é esse
que  deveria  estar  a  serviço  do  povo,  mas  fica  a  serviço  de  duas,  três,  quatro
empresas? É estranha essa fiscalização perto do período eleitoral. Parece que é na
época  em  que  precisam  das  empresas  para  financiar  as  campanhas.  Quero
denunciar esse conluio do DER com essas empresas e a perseguição às pessoas
honestas que trabalham no Estado de Minas Gerais;  quero solidarizar-me com os
taxistas que se reuniram hoje em Arinos, com os taxistas do Noroeste, do Norte, do
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Vale  do  Jequitinhonha,  do  Mucuri  e  de  todas  as  regiões  do  Estado  que  estão
passando por  essa perseguição e  colocar-me à  disposição.  Faço um chamado a
todas as associações de taxistas do nosso estado. Vamos nos organizar, vamos fazer
valer o nosso direito de ir e vir, garantido pela Constituição Federal. Mesmo diante de
centenas de liminares do Poder Judiciário dizendo que os taxistas podem trabalhar e
exercer  a sua função, o Estado não respeita as  decisões da Justiça; o DER não
respeita  liminar  nem  decisão  judicial  e  continua  perseguindo  os  taxistas.  Não
podemos aceitar isso, presidente. É um absurdo o que vem acontecendo em várias
regiões  do  Estado.  Venho  a  esta  tribuna  para  denunciar,  para  dizer  que  nos
organizaremos em associações pelo Estado inteiro e para dizer aos diretores do DER
que  estão  a  serviço  das  empresas de ônibus  que  estamos  de  olho  neles.  Muito
obrigado.

Prorrogação da Reunião
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - A presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento  Interno,  prorroga esta  reunião  até  as  19h59min.  Com  a palavra,  para
declaração de voto, a deputada Liza Prado.

A deputada Liza Prado - Muito obrigada, deputado João Leite. V. Exa. é sempre
muito cavalheiro. Sr. Presidente, gostaria de manifestar-me favoravelmente a esses
projetos,  que considero  de  grande  importância  para  o  nosso estado.  Aproveito  a
oportunidade para falar da minha preocupação com uma matéria que acompanhei no
jornal O Tempo, divulgada hoje, sobre a proibição da panfletagem em Belo Horizonte,
capital. Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, quando fui vereadora em Uberlândia,
por quatro mandatos, apresentei um projeto incentivando os pequenos anunciantes a
ser favoráveis à panfletagem, porque os mais prejudicados com a proibição são eles
mesmos, que não têm condições de fazer comercial em televisão. Em nome de uma
tal limpeza e sustentabilidade, existe uma legislação, que é muito questionada. As
pessoas não são obrigadas a pegar o material, pegam se quiserem. É muito mais
fácil fazer uma campanha educativa para não sujar a rua do que proibir o pequeno
comerciante, que tem dificuldade para fazer comercial em televisão ou rádio. Também
é preciso ajudar o setor gráfico, que perdeu muito espaço com a grande mídia. A
atividade  gera  emprego,  há  equipes  de  panfletagem,  pessoas  que  não  tiveram
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condições de galgar  outro espaço com melhores condições de trabalho.  De certa
forma,  essa  atividade  é  importante  para  uma grande  categoria  de  trabalhadores.
Apresentei  projeto  nesta Casa nos moldes do projeto  que apresentei  quando era
vereadora em Uberlândia, mas com validade em todo o Estado. O objetivo é permitir
a panfletagem desde que haja campanha educativa impressa no papel, do tipo “Não
jogue lixo na rua”, “Defenda o material reciclável”. Dessa forma, a campanha também
pode dar liberdade à imprensa, para que as pessoas divulguem e transmitam suas
ideias. Quando a população faz um boletim em seu bairro é proibida a panfletagem?
Às vezes, a população quer manifestar um determinado abaixo-assinado ou distribuir
ali mensagens para toda a comunidade ou não tem outro acesso tão eficiente. Então,
creio que é uma parte importante, é um lado que precisamos discutir, pois as pessoas
precisam ser educadas. Sabe, deputado Duarte Bechir, é uma balela quando também
escutamos  dizer  que  a  panfletagem  é  culpada  pelo  entupimento  de  bueiro.  Fico
indignada com isso, porque, na verdade, na maioria das prefeituras não existe um
serviço de manutenção. Só esperam começar as chuvas para fazer as limpezas de
bueiro. Não há uma manutenção para evitar mal cheiro, não há o cuidado que deveria
haver  com  as  nossas  cidades.  E  acabam  colocando  a  culpa  em  meia  dúzia  de
panfletos dos coitados dos anunciantes, que ficam como bode expiatório do entulho
do lixo - às vezes, por falta de educação de alguns que realmente jogam panfletos na
rua ou por falta de acesso à limpeza urbana. Há muitos bairros, principalmente na
periferia, que não têm acesso ao caminhão do lixo todos os dias. Então, percebemos
que  é  preciso  nos  aprofundarmos  mais  quando  vemos  propagandas  como essa.
Considero  prejudicial  a  nossa  sociedade  esse  caso  de  Belo  Horizonte,  deputado
Duarte Bechir. É importante que o setor gráfico possa gerar emprego. Os gráficos já
perderam  tanto  para  a  grande mídia,  então,  que eles  possam também ter  o  seu
espaço para produzir o seu material. Que as pessoas sejam educadas, afinal, elas
não são obrigadas a pegar um panfleto. A pessoa não precisa pegar se não quiser,
não é mesmo? Que a pessoa seja educada, dizendo que não aceita e que não quer,
mas que também não jogue o papel no chão. É uma questão de educação, de bom
senso. É importante termos campanhas que preparem para a educação do consumo.
Portanto, quero aqui  me manifestar,  inclusive já pedi  apoio desta Casa para esse
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projeto. Sei que será um projeto polêmico, mas não tenho medo de enfrentar matérias
polêmicas quando estou convicta do que estou defendendo. Estou convicta de que
estou defendendo os pequenos, que não têm condições de anunciar a não ser por
esse meio, que é um meio mais barato, e também de que estou defendendo o setor
gráfico. Portanto, estou convicta e preparada para o debate e espero ter o apoio das
Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados.

O deputado Duarte  Bechir  -  Meu caro presidente,  deputado Dr.  Hely Tarqüínio,
quero  saudar  o  ex-parlamentar  desta  Casa,  deputado Getúlio  Neiva,  que sempre
utilizava esta tribuna para os seus pronunciamentos. É a patativa da região do nosso
querido Mucuri,  do nosso Município de Teófilo  Otôni.  Sr.  Presidente,  este mês de
junho  foi  marcado  em  minha  região  pela  comemoração  de  uma situação política
administrativa de dois municípios, os quais tenho o orgulho e a honra de representar
nesta Casa. No último dia 1º de junho comemoramos os 102 anos da emancipação
do Município de Perdões. Nessa cidade temos a companhia do prefeito Fernando
Piau,  um  funcionário  público  dedicado,  exemplar,  de  muita  coragem,  que  tem
transformado, sobretudo, a forma da cidade, conquistando inúmeros benefícios para
sua população. Contudo, o saldo é positivo sem deixar ao município nenhuma dívida.
Pelo contrário, os investimentos obtidos pelo prefeito Fernando Piau têm sido notados
pela  comunidade,  assim  como  a  resposta  muito  positiva  daquilo  que  ele  tem
manifestado.  Perdões  tem  se  destacado  na  região  como  o  município  que  tem
desenvolvido uma meta administrativa muito forte. Podemos notar os investimentos
feitos  na  educação,  na  pavimentação  de  ruas,  no  desenvolvimento  urbano,  no
saneamento  básico  e  também  temos  visto  os  olhos  do  prefeito  voltados  muito
atentamente para a saúde e para a área rural, onde se encontram os produtores.
Perdões é, sem dúvida alguma, um dos municípios produtores de café mais famosos
de nossa região.  Também aniversariou,  no  mês de junho,  já  no  último dia  12,  o
Município de Santo Antônio do Amparo. Quem nasce nesse município é amparense e
quem nasce em Perdões é perdoense. Esses dois municípios se dividem nos limites,
mas se juntam na sua produção agrícola, na sua gente trabalhadora, unida. Em Santo
Antônio do Amparo, o jovem prefeito Jorge Lopes tem dado mostras de que a sua
juventude, o seu entusiasmo, tem feito a diferença na forma de administrar. Ele já
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encaminhou,  em  projetos  para  o  Município  de  Santo  Antônio,  mais  de
R$20.000.000,00 em apenas um ano e meio de mandato. Isso nos dá a certeza, a
garantia, de que aquele município vai brilhar nessa administração do prefeito Jorge
Lopes. Em Santo Antônio e em Perdões, como já dissemos, estivemos presentes e
participamos ativamente das comemorações de emancipação político-administrativa.
Por  isso  queria,  do  alto  desta  tribuna,  lembrar  o  ex-deputado  Getúlio  Neiva,  um
municipalista legítimo. Também faço o meu trabalho na defesa dos interesses dos
municípios mineiros. Quero aqui, do alto da tribuna, saudar toda a gente querida, os
amigos da nossa querida Perdões, como também os de Santo Antônio do Amparo.
Quero dizer que, nessas duas visitas que fizemos, nessas duas últimas semanas,
ficamos orgulhosos de receber o carinho, a forma como elas nos recebem, com o
reconhecimento  do  nosso  trabalho  realizado  em  favor  desses  municípios.  Vimos,
presidente Dr.  Hely,  que o fato de o deputado legislar  e,  ao mesmo tempo, levar
recurso  para  os  municípios  é  uma  tarefa  muito  árdua.  Hoje  aqui  aprovamos  um
projeto que é um dos mais importantes de Minas Gerais, qual seja a proibição da
utilização de máscaras em manifestações populares. A Assembleia de Minas votou
pelo  fim  da  utilização  de  máscaras  nas  manifestações  populares.  A Constituição
mesma diz que é vedada qualquer manifestação que omita a forma de se apresentar
das pessoas. Então, já é um preceito constitucional, mas Minas é o único estado da
Federação que aprovou lei semelhante. Hoje os mineiros têm à sua disposição uma
lei  que  vai  trazer  tranquilidade  às  pessoas  do  Estado,  à  comunidade.  Digo
tranquilidade,  porque  temos  visto  alguns  membros,  alguns  manifestantes  que  se
utilizam  das  manifestações  para  provocar  vandalismo  e  destruir  os  patrimônios
público e alheio. Temos visto alguns manifestantes, Sr. Presidente, que adentram as
manifestações com o escopo, às vezes, de subtrair para si aquilo que está numa loja
de roupas, numa loja de departamento, ou seja, não são, na verdade, manifestantes.
O manifestante, como a própria palavra assim o diz, mostra o seu descontentamento
ou mostra  a sua simpatia,  a  sua alegria  com determinadas situações.  É lícito  se
manifestar  para  brindar  alguma coisa,  cumprimentar  ou agradecer;  assim  como é
lícito também se manifestar sobre aquilo com que não concordamos. Mas as grandes
manifestações, na sua maioria esmagadora, são de pessoas que vão demonstrar a
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sua  insatisfação.  Em  Minas  Gerais,  a  partir  da  aprovação  da  lei  na  Assembleia
Legislativa, quando a pessoa manifestar, deputada Liza Prado, a sua insatisfação, só
vai  poder fazê-lo sem máscara, mostrando quem é quem naquele momento. Com
isso, certamente, vamos ter  uma diminuição significativa dos inúmeros de furtos e
atos de vandalismo que têm ocorrido durante as manifestações. Quero dizer que a
Casa de leis de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, dá ao Brasil mais uma vez a
oportunidade de mostrar aos brasileiros um caminho a seguir. A Assembleia de Minas
dá  uma arrancada  para  mostrar  ao  Brasil  que  Minas  é  um  estado  onde  as  leis
aprovadas na Assembleia são voltadas exclusivamente à busca do compartilhamento
daquilo  que a  União  estabelece,  que deseja e que precisa  ser  regulamentado no
Estado para dar tranquilidade ao cidadão mineiro. Caminho para encerrar, presidente,
dizendo que o povo mineiro é reconhecidamente, tido e havido em todo o Brasil, um
povo  unido,  um  povo  trabalhador,  um  povo  dócil,  um  povo  bondoso  e  um  povo
harmonioso.  Em  nosso  estado  a  manifestação  e  a  depredação  do  patrimônio
público... Alguns vândalos estiveram no Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
Detran - e danificaram uma viatura. Estou dando esse exemplo, porque a viatura,
deputada Liza Prado, serve para dar o que à população? Segurança. A viatura estava
lá  para  dar  tranquilidade  e  segurança  a  nossa  população,  mas  foi  totalmente
destruída por vândalos. Se você destrói aquilo que lhe interessa, se você pratica um
ato contra o próprio povo, você está jogando contra o seu time. O nosso time aqui em
Minas é o povo mineiro. A nossa alegria é defender Minas Gerais e seu povo aqui do
alto da tribuna. Dizemos em alto e bom tom que em Minas se pratica a justiça. A
Assembleia mineira dá a arrancada para mostrar ao Brasil que é possível legislar em
benefício  do  seu  povo,  principalmente  com  os  olhares  voltados  para  a
responsabilidade. Esta Casa teve responsabilidade. Quero parabenizar o deputado
Sargento Rodrigues, autor da ideia da lei que proíbe o uso de máscaras no nosso
estado. Também quero parabenizar o conjunto de deputados - os deputados e as
deputadas - que votaram favoravelmente para que essa lei, que, a partir daqui, dará
melhores condições de vida a todo o povo de Minas Gerais, pudesse ser utilizada na
Casa dos mineiros. Concluo minhas palavras, presidente, ratificando que a Casa de
leis de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, vai continuar mostrando o caminho a
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todo o povo brasileiro. É possível, é necessário agir. Minas e a Assembleia deram os
primeiros importantes passos para a tranquilidade de seu povo. A Copa do Mundo
está sendo realizada em vários estados. Aqui em Minas, graças a Deus e a uma ação
da  Assembleia,  a  Copa  será  cada  vez  mais  tranquila.  A Casa  dos  mineiros  se
encontra de portas abertas para receber todos os turistas que de antemão vão saber
que  em Minas  Gerais  a  polícia  é  respeitada.  Eles  vão saber  que  há leis,  que o
cidadão tem limites para praticar seu ato de alegria ou mesmo de descontentamento,
respeitando sobretudo  o  patrimônio  público  e  a  liberdade de  expressão de todos
aqueles  que  desejam  se  manifestar  de  forma  lícita,  assim  como  já  está
consubstanciado em nossa Constituição Federal. Muito obrigado, presidente.

Questão de Ordem
A deputada Liza Prado - Deputado Duarte Bechir,  quero complementar sua fala,

pois é muito preocupante quando passamos diante das lojas na capital e percebemos
que muitas  delas  colocaram tapumes,  roldanas  de aço e  até  choque elétrico  por
medo.  Os  comerciantes  estão  com  muito  medo  das  manifestações.  Isso  é
preocupante.  Ter  contato  com  esse  visual  é  estranho.  Isso  não  combina  com  a
democracia. Sempre participei de manifestações, lutei pela redemocratização deste
país. Fico indignada de ver como algumas manifestações começam de forma ordeira,
mas  acabam  sendo  infiltradas  por  desordeiros,  pessoas  que  não  respeitam  o
patrimônio público, pessoas que quebram. Na verdade eles querem protestar, mas
protestam machucando, quebrando e destruindo. Mas essa é uma forma violenta. No
meu entendimento, a população repudia essa forma. Às vezes, é uma meia dúzia de
pessoas colocando em xeque toda uma sociedade.  Creio que é preciso ter  pulso
firme  para  esses  desordeiros,  para  essas  pessoas  que  quebram  e  depredam  o
patrimônio  público.  Deputado  Duarte  Bechir,  há  um  projeto  meu  tramitando  para
beneficiar  alguns  comerciantes  quando  forem  atingidos  por  essas  manifestações.
Creio que é um projeto importante. Também gostaria de manifestar a minha revolta,
ao lado do jornal  O Tempo,  que hoje publicou uma matéria sobre a Ricardo Eletro.
“Ricardo Eletro promete devolver em 2014 até 50% de compra de 2010, mas cliente
não leva TV. Rede se vale das letras miúdas e não cumpre promoção de TV”. Na
verdade, a Ricardo Eletro, deputado João Leite, uma grande loja de departamentos
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que está presente em todo o País, não respeita o Código de Defesa do Consumidor,
que, em seu art.  37,  diz claramente que é proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva.  E  o  que  vem  a  ser  uma  publicidade  enganosa  ou  abusiva?  “Qualquer
modalidade  de  informação  ou  comunicação  de  caráter  publicitário  inteira  ou
parcialmente  falsa  ou,  por  qualquer  outro  modo,  mesmo por  omissão,  capaz  de
induzir  em  erro  o  consumidor  a  respeito  da  natureza,  características,  qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços”. Ou seja, no caso em questão, o consumidor é desrespeitado, o Código de
Defesa do Consumidor é rasgado e uma empresa como a Ricardo Eletro abusa de
órgãos de defesa do consumidor. É preciso que se faça uma fiscalização nessa loja,
que promete e não cumpre. O consumidor não aguenta mais. Temos uma das leis
mais  modernas  a  esse  respeito,  e  o  consumidor  é  desrespeitado  de  forma
vergonhosa. Voltando à denúncia do jornal O Tempo, a reportagem fala o seguinte: “A
Copa  do Mundo está  aí  e  muitos  torcedores  sonham em  acompanhar  a  seleção
brasileira  por  meio  de  televisões  novinhas  em  folha”.  A consumidora  que  é  aqui
retratada,  Natalie  Magalhães,  “apostava  em  conseguir  um  desconto  de  50%  na
compra de um novo aparelho, já que participou de uma promoção da Ricardo Eletro,
em 2010. Na ocasião, a loja lançou a seguinte promoção: quem comprasse o produto
teria  direito  a  um  desconto  na  compra  de  uma  nova  TV,  na  Copa  seguinte.  O
problema é que Natalie, ao chegar com a nota fiscal e o recibo até um gerente, neste
ano, foi obrigada a sair do estabelecimento de mãos vazias”. Diz ela: “Eu só comprei
a televisão por causa desse anúncio. Paguei R$3.999,00 por ela. Recebi um papel
que dizia ‘guarde esse recibo e ganhe um desconto de até 50% em sua próxima
compra na Copa de 2014’. Não tinha mais nenhuma informação na nota. Quando
cheguei até a loja para cobrar o desconto, o vendedor se fez de desentendido. Ele
chamou o gerente que disse que o prazo de troca era até o dia 31 de março. Mas não
era para trocar na próxima Copa?”. E esta Copa não começou em junho? Então, o
que vemos é que as grandes lojas  de departamento  desrespeitam o consumidor.
Estou  encaminhando essa denúncia  feita  pelo  jornal  O Tempo  e  solicitando  uma
fiscalização rígida nas lojas Ricardo Eletro, porque é uma publicidade que engana o
nosso  consumidor.  E  que  isso  sirva  de  exemplo  para  as  outras.  Temos  muitos
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comerciantes sérios neste país, e não podemos deixar que uma empresa como essa
faça esse tipo de publicidade. Aliás, na época, o Luciano Huck fez a publicidade da
Ricardo Eletro, apresentou a propaganda, e também deveria ser responsabilizado.
Creio que passou da hora de responsabilizarmos os artistas que fazem a publicidade
e que, por serem famosos e conhecidos, induzem o consumidor a acreditar  e ser
levado ao erro. Na verdade, prometem e não cumprem. Mas o Código de Defesa do
Consumidor é claro: se prometeu, tem que cumprir; se ofertou, vinculou. Isso significa
que, se alguém faz uma oferta, tem obrigação de cumpri-la. E temos de lutar para que
o Código de Defesa do Consumidor não venha a ser uma letra morta, o que ele não
é. Por isso mesmo, desrespeitos como esse merecem uma forte punição. A mesma
coisa  acontece  com  os  bancos,  que  continuam  fazendo  cobranças  indevidas  e
mandando cartões para pessoas que não o solicitaram, e com as telefônicas, que
desrespeitam completamente o consumidor, roubando-o literalmente - metem a mão
no bolso do consumidor,  com cobranças indevidas. Se a pessoa não reclama, até
porque às vezes o montante é pequeno, saem no lucro os bancos, as financeiras e
grande parte das empresas de telefonia - não são todas, mas a grande parte, quase
sem  exceção.  Como  se  não  bastasse  o  péssimo  serviço  da  telefonia  no  nosso
estado, as empresas ainda por cima desrespeitam o consumidor e fazem cobranças
indevidas. E o consumidor sofre para ver respeitado o seu direito.  Mas temos um
Código de Defesa do Consumidor  e  muitos  órgãos  de defesa do consumidor  em
nosso estado. Não tanto quanto queríamos. Em Minas Gerais, deputados João Leite
e Duarte Bechir, há 115, 116 Procons, e 853 municípios. A obrigação das prefeituras é
que haja um órgão de defesa do consumidor em sua cidade. Vejo que está passando
da hora de o Ministério Público entrar com uma ação quanto a isso, porque, numa
cidade pequena, em que às vezes se compromete a folha de pagamento, apenas um
funcionário,  um bacharel em direito, poderia resolver o problema. Há um fundo de
defesa do consumidor, gerido pelo Ministério Público, que poderia inclusive comprar
equipamentos - um computador, uma mesa, os primeiros livros. Então fica fácil para a
prefeitura ter o seu Procon. Há a legislação, há o Procon Assembleia, que estamos
constantemente  apoiando.  Já  conseguimos  abrir  mais  cinco  ou  seis  Procons  no
interior, depois da campanha que lançamos: “Minha cidade tem Procon”. Creio que é
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importante lutarmos para que a defesa do consumidor  e  o Código  de  Defesa do
Consumidor sejam exemplo para o restante do mundo. Presidente, deputado Hely
Tarqüínio,  não  podemos  mais  permitir  esse  desrespeito  ao  consumidor  e  à
consumidora. Por isso nós, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
da Assembleia, estamos atentos e atentas e lutaremos e exigiremos que realmente
haja essa fiscalização. Que o nosso Procon Assembleia, com a parceria do Ministério
Público Estadual, faça uma fiscalização rígida. E essa Ricardo Eletro, que deveria dar
exemplo, por ser uma das maiores do Brasil, é exemplo de publicidade enganosa,
com ofertas que desrespeitam ou enganam o consumidor. Temos aqui uma Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte que está atenta. Espero realmente que
tomem providências rígidas, e que essa Ricardo Eletro não venha a abusar do nosso
consumidor e do nosso povo, enganar e meter a mão no dinheiro que deveria ser do
consumidor.

- 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 962, 1.000, 1.475, 1.729,
1.819 e 1.902/2011, 2.995, 3.031, 3.123, 3.141 e 3.403/2012, 4.018, 4.243, 4.257,
4.295, 4.296, 4.297, 4.303, 4.403, 4.410, 4.519, 4.574 e 4.665/2013 e 4.891, 4.948 e
5.213/2014 (À sanção.).

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, 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 quarta-feira, dia 18, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
18/6/2014.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/6/2014
Às  11h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Paulo  Guedes  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o  deputado  Gustavo
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Valadares, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. O deputado Sebastião Costa retira-se da reunião. Registra-se a presença
do  deputado  Inácio  Franco.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência publicada no  Diário do Legislativo em 29/5/2014: ofícios dos Srs.
José  Eugênio  de  Avelar  Monteiro  de  Castro,  presidente  da  Metrominas,  e  Saulo
Carvalho, diretor geral da Agência Metropolitana de Belo Horizonte. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.183/2013 (relator: deputado Celinho do
Sinttrocel),  e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.234/2014 com a
Emenda nº  1  (relator:  deputado Paulo  Guedes).  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 10.175/2014, do deputado Célio Moreira e do deputado Adalclever Lopes, em
que solicitam seja encaminhado à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados pedido  de  providências  para que apresente emenda ao orçamento da
União para a realização das obras de readequação viária da BR-356 - Rodovia dos
Inconfidentes -, no Município de Ouro Preto.

nº 10.176/2014, do deputado Célio Moreira e do deputado Adalclever Lopes, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Ouro  Preto  pedido  de
providências para que a guarda municipal possa, sob orientação da polícia militar
rodoviária,  atuar  no  auxilio  da  travessia  de  pedestres  na  BR-356  -  Rodovia  dos
Inconfidentes -, no Distrito de Cachoeira do Campo.

nº 10.178/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
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para debater em audiência pública no Município de Juiz de Fora a transferência dos
voos comerciais do Aeroporto Francisco Alvares de Assis - Serrinha -, em Juiz de
Fora  para o  Aeroporto Itamar  Franco,  em Goianá,  bem como os impactos  dessa
mudança para os usuários, o comércio e as empresas locais.

nº  10.181/2014, da deputada Liza Prado,  em que solicita  seja realizada reunião
para debater em audiência pública a garantia de transmissão do sinal aberto da TV
Assembleia no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gustavo Valadares, presidente - Maria Tereza Lara - Inácio Franco.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os  deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Wander  Borges,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo número regimental,  a presidente dispensa a leitura da ata da
reunião  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,
informa  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  deputado  André
Quintão, presidente da Comissão de Participação Popular, convidando esta comissão
para participar da reunião de audiência pública,  no dia 5 de junho de 2014, com
objetivo  de  acompanhar  a  política  pública  de  assistência  social  e  da  seguinte
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses:  dos deputados  federais  Bonifácio  Andrada,  Júlio  Delgado e  Bernardo
Santana de Vasconcelos (29/5/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de
Estado de Casa Civil (30/5/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relator o deputado Wander Borges: Projetos
de Lei nºs 4.711/2013, 4.884, 5.178, 5.190, 5.192, 5.195, 5.198, 5.212 e 5.221/2014.
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Registra-se a presença do deputado Bosco. 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  4.985  e
5.142/2014 com a Emenda nº 1, votada em separado (relator: deputado Celinho do
Sinttrocel);  e  5.095  e  5.113/2014  (relator:  deputado  Celinho  do  Sinttrocel);  e
3.170/2012,  5.137,  5.139,  5.140  e  5.174/2014  (relator:  deputado  Bosco),  que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 8.063 e 8.064/2014. 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 9.807/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião 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  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  Federal  pedido  de  providências  para  agilizar  a  votação  e  apoiar
favoravelmente  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  54/99,  que  garante  a
estabilidade dos serviços que entraram no 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 Federal pedido de providências para que se posicionem contrariamente
ao Projeto de Lei nº 4246/2012, que altera a Lei 12.619, cujo texto '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 para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei Federal nº 4.434/2008,
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que recompõe as perdas de pensões e aposentadorias, em tramitação na Câmara
Federal;

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
partidários  na  Câmara  Federal  pedido  de  providências  para  que  seja  agilizada  a
votação  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.332/2003  e  5.805/2013  e  de  apoio  para  a
aprovação das referidas proposições;

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 Federal pedido de providências para agilizar a votação e votar
favoravelmente ao Projeto de Lei 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 Federal pedido de providências para pautar e
agilizar  a votação do Projeto de Lei nºs 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,  legítimo  representante  dos  guardas
municipais, 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 Barreiro de Baixo, em Belo
Horizonte;

nº 9.817/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
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
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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, 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
encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para que
seja mantida a Norma Regulamentadora nº 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas
e Equipamentos - em sua íntegra, 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 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 Federal cópia do documento intitulado Manifesto em Defesa
do Ministério do Trabalho e Emprego, pela Vida e Trabalho Digno entregue a esta
comissão na reunião de 29 de abril de 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  entregue  a  esta  comissão  na
reunião de 29 de abril de 2014;

nº 10.005/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em audiência  pública,  as  condições  de trabalho dos  carroceiros  da
Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  que  fazem  o  transporte  de  pequenos
entulhos;

nº  10.235/2014,  da  deputada  Rosângela  Reis,  dos  deputados  Duarte  Bechir,
Celinho do Sinttrocel, Sargento Rodrigues, Lafayette de Andrada, Célio Moreira, João
Leite  e  Rogério  Correia,  em que solicitam  seja  realizada reunião  conjunta  com a
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para discutir e apoiar,  em audiência
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pública,  a  inclusão  em  ordem  do  dia  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº
54/1999, em tramitação na Câmara Federal;

nº 10.236/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel e da deputada Rosângela Reis,
em que solicitam seja encaminhado ao líder de Governo na Câmara dos Deputados
pedido de providências para que seja pautada a Proposta de Emenda à Constituição
nº 54/1999;

nº 10.237/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel e da deputada Rosângela Reis,
em que solicitam seja encaminhado à bancada mineira, aos líderes partidários e de
bancadas e ao presidente da Câmara dos Deputados pedido de providências para
que apoiem a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/1999;

nº 10.238/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel e da deputada Rosângela Reis,
em que solicitam seja encaminhado à bancada mineira do Senado Federal pedido de
providências para que apoie a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº
54/1999;

nº 10.239/2014, da deputada Rosângela Reis e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam sejam encaminhadas ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados,
ao governo do Estado,  às  Prefeituras  Municipais  de  Coronel  Fabriciano,  Ipatinga,
Santana  do  Paraíso  e  Timóteo  e  à  Associação  Mineira  de  Municípios  as  notas
taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária, que teve por finalidade debater a Proposta
de Emenda à Constituição nº 54/1999, em tramitação na Câmara dos Deputados;

nº 10.240/2014, da deputada Rosângela Reis e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Assembleia  pedido  de
providências  para  que seja  indicado representante  desta Casa para o Movimento
Nacional em Defesa da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/1999;

nº 10.241/2014, da deputada Rosângela Reis e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências
para que sejam mantidos nos quadros funcionais  estaduais  os  trabalhadores que
ingressaram no serviço público sem concurso entre os anos de 1983 e 1988 até que
seja apreciada a Proposta de Emenda à Constituição nº 54/1999, em tramitação na
Câmara dos Deputados;

nº 10.242/2014, da deputada Rosângela Reis e do deputado Celinho do Sinttrocel,
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em que solicitam seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios pedido de
providências para orientar os municípios associados para que mantenham em seus
quadros  funcionais  os  trabalhadores  que  ingressaram  no  serviço  público  sem
concurso  entre  os  anos  de  1983  e  1988  até  que  seja  apreciada  a  Proposta  de
Emenda à Constituição nº 54/1999, em tramitação na Câmara dos Deputados;

nº 10.243/2014, da deputada Rosângela Reis e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado às Prefeituras Municipais de Coronel Fabriciano,
Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo pedido de providências para que mantenham
em seu quadro funcional os trabalhadores que ingressaram no serviço público sem
concurso  entre  os  anos  de  1983  e  1988  até  que  seja  apreciada  a  Proposta  de
Emenda à Constituição nº 54/1999, em tramitação na Câmara dos Deputados;

nº 10.244/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os impactos sociais da linha férrea construída no
Município  de Sabará pela Empresa Vale,  atendendo-se à  demanda da população
envolvida.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  10.245/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Superintendência  Regional  do  INCRA-MG pedido  de  providências
para que seja efetivado o Projeto de Regularização dos Territórios de Remanescentes
de  Quilombos  da  Vazante/  Comunidade  Bainha,  dando-se  ciência  do  pedido  ao
Movimento dos Remanescentes de Quilombos da Vazante;

nº  10.246/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência Regional do Incra-MG pedido de informações sobre
as razões pelas quais ocorreu o atraso no andamento do Projeto de Regularização
dos Territórios de Remanescentes de Quilombos da Vazante/ Comunidade Bainha,
dando-se ciência  do  pedido  ao Movimento  dos Remanescentes  de  Quilombos da
Vazante;

nº 10.247/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater as consequências para o Município de Ouro Preto e,
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em especial  para  seus trabalhadores,  diante das possíveis  mudanças anunciadas
pela empresa Novelis naquele município;

nº 10.248/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  constituição  e  funcionamento  da
Prevcom-MG;

nº 10.249/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  transformação  por  que  passa  a
indústria brasileira;

nº 10.250/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a cadeia produtiva de energia nuclear no
Brasil e em 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, 16 de junho de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Marques Abreu.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2014
Às 14h15min, comparece na Câmara Municipal de Pouso Alegre o deputado Paulo

Lamac,  membro da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados
Adalclever  Lopes  e  Ulysses  Gomes.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina a debater a criação da região metropolitana do Sul de Minas. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Agnaldo Perugini,
Edmar Cassalho, Flávio de Souza Pinto, Joel da Silva, Renato Ferreira de Oliveira,
Antônio  Carlos  Silva,  João  Mauro  Bernardo,  Maurício  Viana,  Ricardo  Henrique
Sobreiro e João Marques Ferreira,  respectivamente prefeitos municipais de Pouso
Alegre,  Camanducaia,  Senador  José  Bento,  Pedralva,  Poço  Fundo,  Piranguinho,
Brazópolis, Conceição dos Ouros, Congonhal e Estiva; a Sra. Dulcineia Maria Costa
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de Souza e os Srs. Gilberto Barreiro, Mario de Pinho, Wilson Tadeu Lopes, Rafael
Huhn, Maurício Donizete Sales, Braz de Andrade, vereadores de Pouso Alegre; João
Alberto Filho, vereador  de Itamogi;  Thales Rezende Coelho Alves, diretor-geral  da
Agência  de  Desenvolvimento da  Região  Metropolitana do Vale  do  Aço -  Ipatinga;
Samy Kopit Moscovitch, assessor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - Rio de Janeiro (RJ); Virgílio José Morais Rennó, inspetor-chefe do Crea -
Pouso Alegre;  Sérgio Pedini,  reitor  do Instituto Federal  do Sul  de Minas, que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Ulysses  Gomes,  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  seguir,  a  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Paulo Lamac, presidente.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/6/2014
Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Leonardo Moreira, Sargento Rodrigues e Wander Borges, membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo  Corrêa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mails dos Srs. Wladimir Batista de Oliveira, no qual demonstra
indignação diante da  possível  exoneração  dos servidores mineiros  e  informa que
denunciou à Procuradoria-Geral da República a existência de militares do Exército em
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exercício, sem concurso público; e Valdivino Barbosa dos Santos, no qual discorda da
continuidade  de  desconto  da  contribuição  previdenciária  dos  servidores  estaduais
após  35  anos  de  recolhimento  e  informa  que,  no  âmbito  federal,  a  referida
contribuição é cessada automaticamente. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de
Lei Complementar nº 51/2013 (relator: deputado Leonardo Moreira); pela aprovação,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.672/2013, na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Wander Borges); e 5.165/2014,
na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Gustavo Corrêa). 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 9.845/2014, 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 do Estado de Minas Gerais 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 ao Instituto  de  Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais,  de forma a indicar seus objetos, os tipos de
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serviços prestados, o orçamento destinado à instituição nos últimos três anos, bem
como a identificação de todos os seus integrantes e sua remuneração;

nº 9.849/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
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 com a 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 100/2007;

nº 9.851/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião,
com a  presença de convidados,  para  debater  os  efeitos  da  decisão do  Supremo
Tribunal  Federal  sobre  a  Lei  Complementar  nº  100/2007,  e  seja  enviado  ofício
convocando a secretária de Estado de Educação para prestar os esclarecimentos
pertinentes ao tema;

nº 9.852/2014, do deputado Rogério Correia e do deputado Sávio Souza Cruz, em
que solicitam seja realizada reunião 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;

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 da Comissão de Administração
Pública, realizada em 8 de abril de 2014;

nº 10.076/2014, do deputado Rogério Correia e do deputado Adelmo Carneiro Leão,
em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a greve
dos servidores estaduais da saúde e da educação;

nº  10.077/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências  para  que
sejam  apurados  os  valores  percebidos  pelos  magistrados  do  Tribunal  de  Justiça
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Militar do Estado de Minas Gerais, bem como o devido recolhimento do Imposto de
Renda;

nº  10.078/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Receita Federal pedido de providências para que sejam apurados os
valores percebidos pelos  magistrados do Tribunal  de Justiça Militar  do Estado de
Minas Gerais, bem como o devido recolhimento do Imposto de Renda;

nº  10.082/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar  do Estado de Minas Gerais pedido de
informações  acerca  da  remuneração  atualmente  percebida  pelos  respectivos
magistrados,  bem como o detalhamento  e a justificativa  das eventuais  vantagens
pagas e o devido recolhimento do Imposto de Renda.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
desconvoca as reuniões extraordinárias de hoje às 15 horas e 19h30min, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco - Leonardo Moreira - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
11/6/2014

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,
Duarte  Bechir  e  Pompílio  Canavez (substituindo  o deputado Rogério  Correia,  por
indicação  do  PT),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  a
deputada Liza Prado.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a 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
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apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.948/2014, na forma do vencido no 1º
turno, com a Emenda nº 1 (relator: deputado Durval Ângelo). Registra-se a presença
do deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.294/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências,
acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  13ª  Reunião  Ordinária  desta
comissão, realizada em 11/6/2014, em que consta o relato do Sr. Luiz Carlos Cândido
de Oliveira, com vistas a identificar policiais militares, indicados como integrantes da
Rotam,  que  teriam  injustificadamente  invadido  a  residência  do  denunciante,  bem
como a apurar suposta irregularidade ou abuso de poder na conduta dos policiais;

nº 10.296/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de
Defesa dos Direitos Humanos - CAO-DH - pedido de providências, acompanhado do
Boletim de Ocorrência Simplificado nº 2014-BOS-0003046254, do trecho das notas
taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária desta comissão, em que consta o relato do Sr.
Luiz Carlos Cândido de Oliveira,  para averiguar a ocorrência de irregularidade ou
abuso de poder  por  parte de  policiais  militares  integrantes da  Rotam, que teriam
injustificadamente invadido sua residência, bem como para analisar a interposição
das medidas administrativas ou judiciais cabíveis para a proteção do denunciante;

nº 10.297/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja convocado o
Ten. Cel.  PM Nivaldo Ferreira Neto, do 50º Batalhão da Polícia Militar,  de Montes
Claros, para obter esclarecimentos sobre decisão proferida no âmbito da Sindicância
Administrativa Disciplinar, Portaria nº 103.811/2014-SAD/50º BPM, em 17 de abril de
2014. Suspende-se a reunião. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.769/2013, no 2º
turno, deixa de ser apreciado por falta de quórum. É desconvocada a reunião das 20
horas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente.
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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/6/2014
Às  15h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Luiz Henrique (substituindo o deputado Leonardo Moreira, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.891/2014, no 2º turno, do
qual designou como relator o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é
aprovado o parecer, pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.891/2014, na
forma  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  no  1º  turno  (relator:  deputado  Sargento

Rodrigues).  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o seguinte requerimento:

nº 10.308/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião de trabalho desta Comissão com o Secretário de Estado de Defesa Social, o
Comandante-Geral da Polícia Militar e o Chefe da Polícia Civil para discutir sobre os

plantões regionalizado e virtual da Polícia Civil.
Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.973/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tony Carlos, o Projeto de Lei nº 4.973/2014 dispõe sobre a
indicação de adimplência do usuário nas faturas emitidas por empresas operadoras
de planos de saúde no Estado.

Publicado no Diário do Legislativo de 8 de março de 2014, foi o projeto distribuído à
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e a esta Comissão, à qual cabe, preliminarmente, emitir
parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em análise  objetiva  obrigar  as  empresas operadoras  de  plano de

saúde no Estado a indicarem em suas faturas declaração de adimplência do usuário.
A proposição estabelece, ainda, que a fatura deverá indicar o valor do débito e o

mês correspondente,  considerando-se quitados os valores referentes aos serviços
prestados  nos  demais  meses.  Além  disso,  a  declaração  de  quitação  de  débitos
substituirá os comprovantes de pagamentos efetuados.

Por  fim, a proposição determina que a ausência da declaração de quitação dos
débitos implicará a presunção de sua quitação por parte do usuário.

Ocorre  que,  muito  embora  o  objetivo  da  proposição  seja  possibilitar  aos
consumidores usuários de planos de saúde um instrumento para demonstração dos
valores por eles adimplidos e inadimplidos no âmbito das obrigações assumidas com
as  operadoras,  o  projeto  em  análise  apresenta  óbices  ao  seu  prosseguimento,
conforme se verá.

Do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade da matéria, em primeiro lugar,
é oportuno ressaltar que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre
Direito do Consumidor, conforme dispõe o art. 24, inciso V, da Constituição Federal, e
o art. 61, inciso XVIII, da Constituição do Estado.

É importante observar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu
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art.  6º,  inciso  III,  estabelece  como  direito  básico  do  consumidor  a  “informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos
que apresentem”.

Cotejando o texto da proposição com a disciplina acerca do direito à informação
previsto no Código de Defesa do Consumidor,  é possível  observar  que a medida
proposta pelo parlamentar ultrapassa o mero dever de informação, com a criação de
novos deveres a serem cumpridos pelas operadoras de planos de saúde.

A esse respeito, da dicção do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor extraem-
se  aqueles  direitos  essenciais  que  de  algum  modo  seriam  fundamentais  para  a
formação e execução do contrato, o que difere das informações que o parlamentar
deseja que sejam veiculadas nas faturas, posto que elas se referem às informações
decorrentes dos pagamentos dos valores contratualmente ajustados, que, apesar de
úteis, não se afiguram essenciais.

Não se quer com isso dizer que as informações previstas na proposição em análise
não possam ser  aproveitadas pelos  consumidores dos planos de saúde,  mas tão
somente que, ao se disciplinarem tais obrigações para as operadores de planos de
saúde,  a  proposição  ultrapassa o  dever  de  prestar  informações  essenciais  sobre
produtos e serviços, interferindo diretamente sobre o contrato firmado entre as partes
- operadora e consumidor -, o que só seria possível por meio de legislação da União,
conquanto evidencia-se a incidência de matéria civil.

É  certo  que  no  sistema  de  proteção  inaugurado  pelo  Código  de  Defesa  do
Consumidor  diversas  são  as  disposições  que  visam  oferecer  aos  consumidores
proteção  contratual,  seja  no  tocante  às  informações  básicas  sobre  produtos  ou
serviços,  seja  no  que tange à  proteção contra  cláusulas  abusivas,  havendo clara
possibilidade de atuação dos estados com o objetivo de complementar as normas
gerais delineadas no código.

Todavia,  no  presente caso observa-se que a proposição em análise não teve o
objetivo de apenas complementar a norma geral prevista no Código de Defesa do
Consumidor que trata do dever de informação, mas também de criar uma obrigação
para o fornecedor de divulgar nos boletos mensalidades em atraso e de suportar ônus
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diversos caso assim não o faça, o que entendemos interferir na esfera de autonomia
da vontade das partes contratantes.

Por  esclarecedor,  vale  conferir  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  teve  a
oportunidade  de  se  manifestar  acerca  de  leis  estaduais  que  criaram  obrigações
contratuais para operadoras de plano de saúde, cabendo aqui colacionar o seguinte
precedente:

“Ementa:  -  1.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  2.  Lei  estadual  que  regula
obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar regidos por contratos
de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei no 11.446/1997, do
Estado de Pernambuco). 3. Vício formal. Competência privativa da União para legislar
sobre  direito  civil,  comercial  e  sobre  política  de  seguros  (CF,  art.  22,  I  e  VII).  4.
Precedente: ADI no 1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno,
maioria.  5.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade julgada procedente.  A Advocacia-
Geral da União (AGU) apresentou, no Supremo Tribunal Federal (STF), manifestação
contra a  Lei  nº  9.851/12 do Estado do Espírito  Santo que dispõe sobre  o tempo
máximo de espera para o atendimento dos usuários de planos particulares de saúde
em  exames,  consultas  e  internações.  Na  Ação  de  Inconstitucionalidade  nº  4818,
proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), a
AGU defendeu que a legislação invade a competência privativa da União sobre direito
civil, comercial e política de seguros, prevista no artigo 22 da Constituição Federal. A
manifestação segue o mesmo entendimento proposto pela entidade. A Secretaria-
Geral de Contencioso (SGCT), órgão da AGU, destaca que a lei estadual contraria a
Constituição,  uma  vez  que  a  competência  da  União  para  tratar  do  assunto  é
assegurada  pela  Lei  Federal  nº  9.851/12,  que  dispõe  sobre  planos  privados  de
assistência à saúde. Segundo a peça da AGU, as operadoras de saúde estão sujeitas
à Lei Federal nº 9.656/98 que determina que a marcação de consultas, exames e
quaisquer outros procedimentos, deve ser feita de forma a atender as necessidades
dos consumidores. No documento, a SGCT defende ainda que o STF considera que
as obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar são regidas por
contratos de natureza privada, tema do direito civil.  Por isso, a lei estadual estaria
interferindo nas relações contratuais estabelecidas entre as operadoras de planos de
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saúde e seus usuários. Sobre o assunto, a SGCT ressaltou também que a Agência
Nacional  de  Saúde editou  a  Resolução Normativa  nº  259/11 que trata  de  prazos
máximos para atendimento aos beneficiários de planos de saúde. No STF, o caso é
analisado pelo relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski”.  Precedente: ADI no
1.595-MC/SP, Rel.  Min.  Nelson Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno,  maioria.  6.  Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente. ADI 1646 / PE - Pernambuco Ação
Direta de Inconstitucionalidade Relator(a): Min. Gilmar Mendes Julgamento: 2/8/2006
Órgão Julgador: Tribunal Pleno.”

Em complemento, nota-se que o art. 2º da proposição em análise determina que a
ausência de declaração de quitação implicará a presunção de quitação dos débitos
por parte do usuário, o que evidentemente afeta o caráter sinalagmático dos contratos
firmados pelas operadoras de planos de saúde, além de tratar do tema “quitação”,
sendo esses pontos que só poderiam ser objeto de lei federal versando sobre Direito
Civil, conquanto não se situam no plano do mero dever de informação ao consumidor.
A esse respeito dispõe a Constituição da República:

“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,

espacial e do trabalho; (…).”
Um dado a destacar é que a proposição encontra semelhança com a Lei Federal nº

12.007, de 2009, que dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual de
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados, sendo
expressamente previsto em tal norma que:

“Art. 3º - A declaração de quitação anual deverá ser encaminhada ao consumidor
por ocasião do encaminhamento da fatura a vencer no mês de maio do ano seguinte
ou no mês subsequente à completa quitação dos débitos do ano anterior ou dos anos
anteriores, podendo ser emitida em espaço da própria fatura.

Art. 4º - Da declaração de quitação anual deverá constar a informação de que ela
substitui,  para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor,  as
quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos
anteriores.”

Com efeito, é possível dizer que parte da proteção desejada pelo parlamentar já se
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encontra  expressamente  disciplinada  na  Lei  Federal  nº  12.007,  de  2009,  sendo,
dessa  forma,  necessário  notar  que  a  proposição  em  análise  não  inovará  nesse
aspecto.

Nesse contexto, não se afigura compatível com o ordenamento jurídico reproduzir
comandos  que  já  figuram  em  outras  leis,  pois  nessa  situação  estaria  a  nova  lei
desprovida do atributo da novidade, essencial para a caracterização da lei em sentido
material. Como se sabe, além dos requisitos da generalidade e da abstração, as leis
devem conter elemento inovador em relação à legislação preexistente.

Dito isso, a proposição em análise interfere em matéria que seria de competência
da União, além de não inovar no ordenamento jurídico no que tange às disposições já
fixadas na Lei Federal nº 12.007, de 2009.

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação
do projeto nesta Casa.

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

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.973/2014.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.010/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre
a cobrança de tarifa mínima de água no Estado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

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
Em seu art. 1º a proposição em exame estabelece que, na fixação dos valores a

serem  cobrados  pelo  uso  da  água,  deverá  ser  observada  a  metragem  cúbica
consumida por  cada unidade,  ficando proibida a  cobrança de tarifa  mínima pelas
concessionárias, permissionárias ou empresas que atuam no Estado, sem prejuízo
aos beneficiários da tarifa social.

O art. 2º estabelece que a proibição da cobrança da tarifa mínima não será aplicada
quando  a  impossibilidade  da  aferição  da  metragem  cúbica  consumida  por  cada
usuário decorrer dos seguintes  motivos: I  -  empecilho à leitura que se atribua ao
consumidor; II - ajuste acordado entre o fornecedor e o consumidor, visando dirimir
controvérsias anteriores com relação ao abastecimento; III -  casos de força maior,
como os  ocasionados  por  problemas  climáticos;  IV  -  quebra  do  equipamento  de
medição, sem o conhecimento da empresa concessionária;  e V -  equipamento de
medição furtado, invertido ou danificado propositadamente.

Nos termos do parágrafo único do art. 2º, os motivos que inviabilizem a proibição da
cobrança  da  tarifa  mínima  deverão  ser  explicitados  nas  faturas  emitidas  pelas
concessionárias.

Por  fim,  em seu art.  3º,  a  proposição fixa a competência do órgão estadual  de
proteção ao consumidor de promover o encaminhamento das reclamações contra as
concessionárias quando fundadas no descumprimento das exigências trazidas pela
lei,  visando assegurar as reparações previstas na Lei  Federal  nº 8.078,  de 11 de
setembro de 1990.

Apresentada uma breve síntese sobre a proposição, passamos a opinar sobre os
aspectos jurídicos relevantes para a discussão do tema.

Na Constituição da República, o saneamento básico é mencionado inicialmente no
art. 21, inciso XX, que estabelece a competência administrativa da União para instituir
diretrizes relativas a desenvolvimento urbano.

É  competência  comum  dos  três  níveis  de  governo,  além  do  Distrito  Federal,
“promover  a melhoria  das  condições de  habitação e de saneamento  básico”,  nos
termos do art. 23, inciso IX. O art. 24, que estabelece as competências legislativas
concorrentes  da  União,  dos  estados  e  do  Distrito  Federal,  não  menciona
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expressamente o saneamento básico,  embora disponha que compete a tais entes
federativos legislar sobre “proteção do meio ambiente e controle da poluição” (inciso
VI) e “proteção e defesa da saúde” (inciso XII). A Constituição do Estado, em seu art.
10, inciso XV, alíneas “f” e “m”, confirma a competência legislativa concorrente nos
termos em que foi estabelecida na Constituição Federal.

Já o art. 30 da Carta da República, incisos I e IV, respectivamente, estabelece que
compete exclusivamente ao município legislar  sobre assuntos de interesse local  e
assegura  a  esse  a  titularidade  da  prestação  de  serviços,  também  com  base  no
conceito de interesse local.

Combinando-se  os  dispositivos  constitucionais  mencionados,  verifica-se  que  a
competência  para  prestar  os  serviços  de  saneamento  básico,  nele  incluído  o
abastecimento de água, é exclusiva dos municípios, entendimento esse pacificado
tanto pela doutrina nacional quanto pelo Supremo Tribunal Federal - STF -, que, na
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  -  ADI  -  nº  2.077-3,  reconheceu  a
inconstitucionalidade de emenda à Constituição do Estado da Bahia, a qual retirava
do município a titularidade do serviço de fornecimento de água.

Sendo assim, não compete ao estado membro, sob pena de ofensa à autonomia
municipal, legislar sobre a forma de prestação do serviço de esgotamento sanitário
bem como sobre a sua política tarifária, incumbindo a cada município a sua fixação e
regulamentação.

A  propósito,  a  própria  Lei  Federal  nº  11.445,  de  5  de  janeiro  de  2007,  que
estabelece  diretrizes  nacionais  para  o  saneamento  básico  (norma  nacional  de
observância obrigatória por todos os entes federados), dispõe expressamente em seu
art. 9º que a competência para formular a política pública de saneamento básico (nela
incluída  a  política  tarifária)  é  do  ente  federativo  titular  dos  serviços,  ou  seja,  do
município.

A referida norma prevê ainda, em seu art. 22, inciso IV, que um dos objetivos do
regulamento a ser editado pela agência reguladora do serviço público é definir  as
tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a
modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos
serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
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Portanto,  nos  termos  da  lei  nacional,  a  atividade  de  definição  das  tarifas  é
competência  da  agência  reguladora  do  serviço  municipal,  não  competindo  ao
legislador estadual a tarefa da sua regulamentação.

Frise-se que, até mesmo nas situações em que os serviços de saneamento básico
são prestados por concessionárias, a sua titularidade é mantida no ente federativo
municipal, visto que a prestação se dá por meio de delegação, mediante a celebração
de contrato administrativo, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº 11.445, de 2007.

Sendo assim, ainda quando entidade da administração pública estadual (como, por
exemplo, a Copasa) ou empresa privada atue como concessionária do serviço público
municipal de saneamento básico, a competência para legislar sobre a forma da sua
prestação dentro do município e sobre a política tarifária continua sob a titularidade
do poder concedente (no caso, o município), nos termos do art. 175, parágrafo único,
incisos  I  a  IV  da  Constituição Federal,  não  cabendo  a  lei  estadual  intervir  nessa
relação contratual.

Exatamente nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Arguição  de  inconstitucionalidade  da  Lei

11.462,  de  17.04.2000,  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Pedido  de  liminar.  -
Plausibilidade jurídica da arguição de inconstitucionalidade com base na alegação de
afronta  aos  artigos 175,  caput,  e  parágrafo  único,  I,  III  e  V,  e  37,  XXI,  todos  da
Constituição  Federal,  porquanto  Lei  estadual,  máxime  quando  diz  respeito  à
concessão de serviço público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode
alterar  as  condições  da  relação  contratual  entre  o  poder  concedente  e  os
concessionários sem causar descompasso entre a tarifa  e a obrigação de manter
serviço  adequado  em  favor  dos  usuários.  -  Caracterização,  por  outro  lado,  do
periculum in mora.  Liminar deferida, para suspender,  ex nunc,  a eficácia da Lei nº
11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio Grande do Sul”. (ADI 2299 MC / RS; DJ 29-
08-2003; Rel. Ministro Moreira Alves).

Por  outro lado, o Supremo Tribunal  Federal também já se manifestou sobre ser
inviável  a  aproximação  entre  as  figuras  do  consumidor  e  do  usuário  de  serviços
públicos, já que o regime jurídico deste último,  além de informado pela lógica da
solidariedade social (art. 3º, I da Constituição Federal), encontra sede específica na
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cláusula “direitos  dos usuários”  prevista no  art.  175,  parágrafo único,  inciso II,  da
Constituição.

Dessa forma, não seria viável invocar a competência concorrente suplementar do
Estado  para  legislar  sobre  direito  do  consumidor  prevista  no  art.  24,  V,  da
Constituição Federal, para justificar a constitucionalidade de lei estadual que pretenda
regulamentar a política tarifária de serviços públicos:

“(...) Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma impugnado na competência
concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (CF, art.
24,  V  e  VII),  cuja  interpretação  não  pode  conduzir  à  frustração  da  teleologia  da
referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo,
ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços
públicos, já que o regime jurídico deste último,  além de informado pela lógica da
solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula 'direitos dos
usuários' prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição. 4. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 4478/AP; Relator Min. Luiz Fux; Dje
30/11/2011).

Por fim, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no
sentido de que a cobrança da tarifa de água com base em valor mínimo encontra
amparo:

"Processo Civil  e Administrativo. Agravo Regimental. Fornecimento de água e de
esgoto. Tarifa mínima. Legalidade.

I - Versa a demanda sobre a cobrança da tarifa mínima de fornecimento de água e
de esgoto e não sobre a legalidade da cobrança do valor estimado.

II - Esta Corte entende legítima a cobrança da tarifa mínima quando o consumo não
atinge o patamar relativo a essa importância.

III - Precedentes: REsp nº 648248/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
19.12.2005; EDcl nos EDcl no REsp nº 533607/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ de
05.08.2004;  AgRg no REsp nº 140230/MG, Rel.  Ministro Francisco Falcão, DJ de
21.10.2002. IV - Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 858.908/RJ, 1ª Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 16.10.2006).

De fato, ao se analisar o disposto no art.  30 da Lei Federal nº  11.445, de 5 de
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janeiro de 2007, constata-se que a tarifa mínima é expressamente prevista na Lei
Nacional do Saneamento Básico, tratando-se de uma medida indispensável para se
viabilizar  a  sustentabilidade  econômico-financeira  da  manutenção  do  aparato
indispensável para a prestação do serviço de forma contínua, eficiente e universal, in
verbis:

“Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e
cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração
os seguintes fatores:

I  -  categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de
utilização ou de consumo;

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;
III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia

de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento
dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV  -  custo  mínimo  necessário  para  disponibilidade  do  serviço  em  quantidade  e
qualidade adequadas;”.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 5.010/2014.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.716/2013

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio do requerimento em epígrafe, a Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas solicita ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao
diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG  -  pedido  de  informações  sobre  o  calendário  da  execução  das  obras
programadas para a readequação do trevo e confluência da MG-167 com a BR-265,
em Santana da Vargem.
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Publicada no Diário do Legislativo de 3/10/2013, foi a matéria encaminhada à Mesa,
a fim de receber parecer, com fulcro no art. 233, XII, combinado com os arts. 234 e
79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela tem por  objetivo obter as mencionadas informações do

DER-MG. Teve origem na 14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, realizada em 29/8/2013, em Santana da Vargem,
cuja  finalidade  foi  debater  as  condições  do  trevo  que  faz  o  entroncamento  das
mencionadas rodovias.

A  Constituição  do  Estado,  Título  III,  Capítulo  II,  Seção  I,  Subseção  VI  -  Da
Fiscalização e dos Controles -, em especial os arts. 73 e 74, estabelece que os atos
das  unidades  administrativas  das  entidades  da  administração  indireta,  no  caso  o
DER-MG,  sujeitar-se-ão  a  controle  externo,  a  cargo  da  Assembleia  Legislativa.
Determina ainda que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial  das  entidades  da  administração  indireta  é  exercida  pela  Assembleia
Legislativa.

A Constituição  Mineira,  no  art.  54,  §  3º,  também  estabelece  que  a  Mesa  da
Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação a  dirigente  de  entidade da
administração indireta do Estado.

Por seu turno,  o Regimento Interno,  art. 100, IX, atribui às comissões legislativas
competência para encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito
de informação a dirigente de entidade da administração indireta do Estado.

Ademais,  o  Regimento  Interno,  no  art.  79,  VIII,  “c”,  estatui  que  é  admissível
requerimento  de  informações  às  autoridades  estaduais  quanto  a  fato  sujeito  a
controle e fiscalização da Assembleia Legislativa, como no caso em tela, qual seja, a
execução de obra pública.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.716/2013.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.727/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão Extraordinária das Águas, a proposição em epígrafe requer

ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao coordenador estadual
de Defesa Civil pedido de informações sobre a existência e o teor de Plano Operativo,
bem como sobre a estrutura existente à disposição desse órgão, especialmente na
região da Bacia do Rio Doce.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo em 3/10/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete sobre ele emitir parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  apresentação  do  requerimento  foi  feita  por  ocasião  da  audiência  pública

promovida pela Comissão Extraordinária das Águas, no Município de Ipatinga, em
4/9/2013, que teve por objetivo ouvir os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
de forma regionalizada e discutir questões relacionadas ao uso da água e à gestão
dos recursos hídricos.

Durante essa audiência, os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba e
Suaçuí, integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, manifestaram preocupação
quanto à baixa vazão do Rio Doce em decorrência da estiagem extrema, o que vem
afetando  a  disponibilidade hídrica  na  região  e  a  qualidade  da  água.  Também  foi
ressaltada grande preocupação quanto às enchentes, tão recorrentes na região, que,
além  de  causarem  enormes  prejuízos  econômicos,  põem  em  risco  a  vida  da
população.  Nesse  sentido,  foi  evidenciada  a  necessidade  de  políticas  públicas
direcionadas para prevenção e combate de eventos críticos, como escassez hídrica e
enchentes, na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Os  Planos  Operativo  e  de  Contingências  têm  por  objetivo  delinear  as  ações
estaduais de prevenção, preparação, resposta e reconstrução em face da ocorrência
de eventos adversos, recomendando e padronizando os aspectos relacionados ao
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monitoramento,  ao  alerta,  ao  alarme e  à  resposta,  a  fim  de  reduzir  os  danos  e
prejuízos decorrentes de desastres e de proteger a sociedade de eventos adversos.

Assim sendo, as informações solicitadas são de grande relevância.
No que tange ao respaldo legal para a solicitação, destaque-se que o § 3º do art. 54

da Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia Legislativa a prerrogativa
de encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais. Além disso, o art. 100
do Regimento Interno desta Casa assegura a competência das suas comissões para
encaminhar  pedidos  de  informação  dessa  natureza  por  intermédio  da  Mesa,
assinalando o prazo de 30 dias para a prestação de informação.

Com  efeito,  a  proposição  configura  legítimo  exercício  de  controle,  reservado
constitucionalmente a este Parlamento,  de atos praticados pelos órgãos do Poder
Executivo no âmbito da política pública de recursos hídricos do Estado.

No caso, as informações solicitadas são de grande interesse para a sociedade.
Conclusão

Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 5.727/2013
na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.347/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde solicita à Presidência

da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de
informações sobre as providências tomadas para conter os casos de febre maculosa
no Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014,  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 sobre as medidas tomadas
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pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  para  reduzir  o  número  de  casos  de  febre
maculosa em Minas Gerais.

A febre maculosa brasileira - FMB - , também chamada de febre do carrapato, é
uma doença febril  aguda,  de  gravidade variável,  causada pela  bactéria  Rickettsia
rickettsii e transmitida pela picada do carrapato da espécie Amblyomma cajennense.

Inicialmente, a pessoa infectada pode ter febre, náusea, vômitos, dor de cabeça
severa, dores musculares e falta de apetite. Com a evolução da doença, pode sofrer
dor  abdominal,  dores articulares,  edema de membros inferiores,  edema pulmonar,
diarreia  e  hemorragias.  De  acordo  com  o  Guia  de  Vigilância  Epidemiológica  do
Ministério da Saúde  (disponível  em: <http://portal.anvisa.gov.br/  wps/wcm/ connect/
3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf?MOD=AJPERES>;
acesso em: 25 de março de 2014),  se a doença não for  tratada na fase inicial,  o
paciente  pode  evoluir  para  um  estágio  de  torpor  e  de  confusão  mental,  com
frequentes  alterações  psicomotoras,  chegando  ao  coma  profundo.  Icterícia  e
convulsões podem ocorrer em fase mais avançada da doença. A letalidade dessa
forma da doença, quando não tratada, chega a 80%.

Segundo  o  estudo  Rickettsioses  emergentes  e  reemergentes  numa  região
endêmica  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Brasil (disponível  em:
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v18n6/13255.pdf>. Acesso em: 25 de março de 2014), a
ocorrência da FMB é constatada em Minas Gerais, Rio de Janeiro Bahia, São Paulo e
Espírito Santo. Em Minas, o maior número de casos tem ocorrido nos vales do Rio
Doce,  Mucuri  e  Jequitinhonha.  Nessas  áreas  de  difícil  situação  econômica,  no
Nordeste do Estado, a busca pela sobrevivência leva os indivíduos a se aventurem
em regiões infestadas por carrapatos Ainda segundo o estudo, entre 1993 e 1995
foram investigados 64 casos de FMB em Minas Gerais, com uma taxa de letalidade
de 19%.

Em virtude de sua gravidade e da alta letalidade, a FMB foi incluída na lista de
doenças de notificação compulsória em outubro de 2001, conforme a Portaria do MS
nº 1.943, de 18/10/2001.

O controle da FMB deve compreender a vigilância epidemiológica e ambiental dos
vetores, reservatórios e hospedeiros com o objetivo de detectar e tratar precocemente
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os casos suspeitos, visando à redução da letalidade; a investigação e o controle de
surtos;  o  registro  da  distribuição  da  doença  segundo  lugar,  tempo  e  pessoa;  a
identificação  e  a  investigação  dos  locais  onde  a  infecção  é  provável;  e  a
recomendação de medidas de prevenção e de controle.

Algumas dessas medidas, em especial nas áreas de maior ocorrência da doença no
Estado, são: divulgar informações sobre a febre maculosa brasileira a proprietários de
animais, fazendeiros, carroceiros, peões e proprietários e frequentadores de clubes
equestres,  esclarecendo  quais  são  as  ações  preventivas  para  o  controle  de
carrapatos;  capacitar  os  profissionais  de  saúde,  alertando  para  a  importância  do
diagnóstico precoce e diferencial em relação a outras doenças; orientar a população
em geral sobre a importância da limpeza e a capina de lotes não construídos, bem
como  de  áreas  públicas  com  cobertura  vegetal,  para  evitar  a  proliferação  do
carrapato.

Conforme informações obtidas em 25/3/2014, no  site  da Secretaria de Estado de
Saúde  (disponíveis  em:  <http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/2498-
saude-alerta-sobre-necessidade-de-prevencao-contra-a-febre-maculosa-sesmg>),
essa secretaria tem buscado o fortalecimento da vigilância da febre maculosa, por
meio  da  capacitação  de  servidores  para  que  sejam  conhecidas  as  áreas  de
ocorrência da doença e para que os casos sejam identificados precocemente,  de
maneira que o tratamento seja iniciado o mais brevemente possível.

Entretanto, conforme já exposto neste parecer, o controle eficaz da patologia deve
incluir  não  só  ações  de  capacitação  de  profissionais  de  saúde  para  a  detecção
precoce da doença, mas também ações educativas para a população, incentivo às
pesquisas  relacionadas  ao  tratamento  e  aos  cuidados  médicos,  investigações  de
surtos, ações de limpeza de espaços públicos, entre outras.

Entendemos que o conhecimento de todas as ações realizadas pela Secretaria de
Estado de Saúde para o controle e a prevenção da doença é de suma importância
para o adequado exercício  da  função fiscalizadora do Poder  Legislativo  e para a
proposição de discussões que favoreçam a divulgação de informações sobre o ciclo
de transmissão da doença e sobre as medidas de sua prevenção.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
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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 7.347/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Hely Tarqüínio, relator

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.701/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de  Crack  e  Outras  Drogas  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja
encaminhado ao secretário  de  Estado de Saúde pedido  de  informações sobre as
comunidades terapêuticas credenciadas pelo programa Cartão Aliança pela Vida e
sobre os critérios para esse credenciamento.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/4/2014,  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  solicita  a  relação  das  comunidades  terapêuticas

credenciadas pelo programa Cartão Aliança pela Vida nos módulos I e II, bem como o
número de leitos e recursos financeiros destinados a cada comunidade desde o início
de  seu  credenciamento.  Também  solicita  informações  sobre  os  critérios  para  a
alteração do Módulo I, do Módulo II e para a ampliação das metas das comunidades
terapêuticas  credenciadas  pelo  programa.  Requer,  ainda,  informações  sobre  os
critérios  que  definem  o  cronograma  de  credenciamento,  vistoria  e  ampliação  da
participação de comunidades terapêuticas.

O programa Aliança pela Vida desenvolve, desde 2011, medidas de enfrentamento
aos problemas relacionados ao consumo e ao tráfico de drogas, sobretudo o  crack,
no  Estado.  Entre  as  suas ações,  o programa Cartão Aliança pela Vida financia o
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tratamento de usuários de álcool e outras drogas em instituições habilitadas, com o
acompanhamento dos municípios.

Entretanto, são recorrentes, em audiências públicas realizadas pela Comissão de
Prevenção  e  Combate  ao  Uso  de  Crack  e  Outras  Drogas,  relatos  de
desconhecimento  dos  critérios  e  dos  cronogramas  para  o  credenciamento  das
comunidades terapêuticas,  bem como de excesso de procedimentos e exigências
para a habilitação dessas comunidades.

Assim, parece-nos que seria de utilidade geral o envio, por parte da Secretaria de
Estado  de  Saúde,  das  informações  solicitadas  no  requerimento  em  apreço,  para
subsidiar as discussões realizadas por aquela comissão.

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. Segundo o mesmo art. 54, a recusa ou o não atendimento no
prazo de 30 dias importa em crime de responsabilidade.

Consoante  o  relatado,  a  proposição  não  apresenta  vício  de  iniciativa  e  as
informações solicitadas são de grande interesse para  a  sociedade,  motivos  pelos
quais somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.701/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.716/2014
Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas, atendendo a requerimento do deputado Ivair Nogueira aprovado na

reunião  extraordinária  de  15/4/2014,  solicita  seja  encaminhado  ao  secretário  de

Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de informações sobre a previsão de

abertura do edital de licitação para a execução da obra de pavimentação do trecho
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compreendido  entre  os  Municípios  de  Paula  Cândido  e  Divinésia,  constante  do

Programa Caminhos de Minas.

Publicado no Diário do Legislativo de 24/4/2014, foi o requerimento encaminhado à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

De acordo com o art. 243 da Lei Delegada nº 180/2011, a Secretaria de Estado de

Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -  tem  por  finalidade  planejar,  coordenar,

controlar,  regular  e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  a

transportes  e  obras  públicas,  especialmente  no  que  se  refere  a  infraestrutura  de

transporte terrestre aeroviário, hidroviário, terminais de transporte de passageiros e

cargas, estrutura operacional de transportes, regulação e concessão de serviços de

transportes.

O  Programa  Caminhos  de  Minas  é  mais  um  grande  passo  para  promover  o

desenvolvimento e diminuir as desigualdades socioeconômicas em todas as regiões

do  Estado.  Seu  objetivo  é  encurtar  distâncias,  diminuir  o  tempo  das  viagens  e

aumentar  a  capacidade  de  rodovias  que  exercem  o  papel  integrador  entre  os

municípios mineiros. Para sua execução, a lei orçamentária atual prevê recursos de

R$1.450.943.005,00.

No que  tange à  atuação  fiscalizadora  que incumbe à  Assembleia  Legislativa,  a

Carta Estadual determina, em seu art. 62, inciso XXXI, a competência privativa desta

Casa  para  fiscalizar  e  controlar  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da

administração indireta. Assim sendo, a solicitação de pedido de informação à Setop,

objeto do requerimento em análise, é legítima e encontra respaldo na Constituição do

Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 7.716/2014.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.

Ivair Nogueira, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.717/2014

Mesa da Assembleia

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

a requerimento aprovado na 6ª Reunião Extraordinária de 15/4/2014, a proposição
tem por finalidade solicitar ao presidente desta Casa seja encaminhado ao diretor-
geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG - pedido de informação sobre a previsão de abertura do edital de licitação para a
execução de obra de pavimentação do trecho compreendido ente os Municípios de
Paula Cândido e de Divinésia, constante no Programa Caminho de Minas.

Publicado no Diário do Legislativo de 24/4/2014, foi o requerimento encaminhado à
Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O  DER-MG  é  uma  autarquia  com  autonomias  administrativa  e  financeira,

personalidade jurídica de direito público e prazo de duração indeterminado, vinculado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -, nos termos dos
arts. 245 e 246 da Lei Delegada nº 180, de 2011.

A Lei nº 11.403, de 1996, organiza essa instituição, enumera suas atribuições, entre
as quais se destaca a de “executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas
de  rodagem  sob  a  jurisdição  ou  em  outras  rodovias  e  portos  fluviais,  mediante
convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao
meio ambiente, nos termos da legislação própria”.

O Programa Caminhos de Minas, criado em 2006 pelo governo do Estado, atualiza
licitação e conclui projetos de estrada. O programa consiste em fazer ligação entre
cidades ou regiões em todo o Estado. São priorizadas aquelas regiões apontadas em
estudo feito pelo DER-MG.

A solicitação  de pedido  de  informações  ao  diretor-geral  do  DER-MG,  objeto  do
requerimento em análise, é legítima e encontra respaldo na Carta Estadual, cujo art.
62, XXXI, atribui à Assembleia Legislativa a competência de fiscalizar e controlar atos
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do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. A Constituição Estadual
determina, ainda, em seu art. 54, § 3º, que a Mesa da Assembleia poderá encaminhar
pedido de informação a entidade da administração indireta e a outras autoridades
estaduais, e a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de
informação falsa constituem infração administrativa sujeita a responsabilização.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 7.717/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.723/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública requer seja

encaminhado ao chefe do Gabinete Militar  pedido de informações com relação ao
cumprimento da Lei Complementar nº 127, especialmente quanto à sobrecarga de
trabalho a que estariam sendo submetidos policiais militares.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A Lei  Complementar  nº  127,  de  2/7/2013,  fixou  em  40  horas  a  carga  horária

semanal  de  trabalho  dos  militares  estaduais,  ressalvando  a  necessária
disponibilidade do policial para cumprir a missão que lhe for imposta ou confiada. A
Assembleia  Legislativa  teve  um  papel  relevante  na  aprovação  dessa  norma.
Originalmente, a proposição visava atribuir aos comandantes-gerais da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar o dever de regulamentar a jornada de trabalho dos
militares  do  Estado.  Na  tramitação  do  projeto,  a  Assembleia  Legislativa  aprovou
emenda para fixar no próprio texto da lei a carga horária semanal de trabalho dos
militares, medida que foi, afinal, sancionada pelo governador do Estado.

A  proposição  em  epígrafe  busca  informações  do  Poder  Executivo  sobre  o
cumprimento  dessa  lei  complementar,  de  grande  relevância  para  os  quadros  da
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Polícia  Militar.  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,
§ 3º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

Por último, as informações solicitadas são de relevante interesse para a sociedade,
motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.723/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.791/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria  da  Comissão de Política Agropecuária  e  Agroindustrial,  atendendo a

requerimento dos deputados Paulo Guedes e Antônio Carlos Arantes, a proposição
em epígrafe solicita à Presidência da Assembleia Legislativa, nos termos regimentais,
o  encaminhamento  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  de  Minas
Gerais de pedido para que o grupo de análise técnica do Plano de Cargos, Salário e
Carreira da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater-MG envie um
relatório acerca do andamento dos trabalhos.

Publicada no Diário do Legislativo de 6/5/2014, compete à Mesa da Assembleia a
emissão de parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Por  meio  da  proposição  em  análise,  aprovada  na  3ª  Reunião  Ordinária  da

Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  de  23/4/2014,  atendendo  a
requerimento dos deputados Paulo Guedes e Antônio Carlos Arantes, solicita-se, nos
termos regimentais,  seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão de Minas Gerais pedido de informações acerca do andamento dos trabalhos
do grupo de análise técnica do Plano de Cargos, Salário e Carreira da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater-MG.

Inicialmente, torna-se indispensável analisar o pedido de informações no contexto
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da divisão tripartite  de funções entre os Poderes do Estado. Com efeito,  desde a
Constituição  da  República,  em  decorrência  do  constitucionalismo  liberal  que  se
consolidou  com  a  eclosão  das  revoluções  burguesas  do  século  XVII  e  XVIII,  e
especialmente  por  influência  da  Constituição  Americana  de  1787,  foi
constitucionalizado  no  ordenamento  brasileiro  o  princípio  da  separação  entre  os
Poderes, de modo a atribuir a eles funções distintas, consagrado no vigente art. 2º da
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  segundo  o  qual  “são
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário”.

Infere-se do artigo citado não apenas a independência funcional atribuída a cada
um  dos  Poderes  do  Estado como também a  interdependência  entre  eles,  com o
objetivo  de  instituir  um  sistema  de  freios  e  contrapesos,  por  meio  do  qual  é
estabelecido mecanismo de controle recíproco entre os Poderes, a fim de promover o
equilíbrio constitucional, tornando-os harmônicos e interrelacionados.

Para tanto, foram instituídos mecanismos de controle entre os Poderes, dos quais
se  destacam  aqueles  que  atribuem  ao  parlamento,  desde  os  primórdios  de  sua
criação, a competência para fiscalizar  atos do poder público, especialmente os do
Poder  Executivo,  sob  as  formas,  principalmente,  de  autorização,  aprovação,
apreciação e  suspensão.  O  art.  49  da  Constituição da  República  e  o  art.  62  da
Constituição Mineira tratam das competências administrativas de natureza exclusiva e
privativa do Legislativo, nas esferas correspondentes, relacionadas com o exercício
do controle dos atos estatais.

Nesse  contexto,  o  sistema constitucional  brasileiro  também  assegura  às  Casas
Legislativas e às Mesas Diretoras correspondentes, em âmbito federal, bem como a
qualquer de suas comissões, o exercício dessa função fiscalizadora. Averba o caput
do art. 50 da Constituição da República que “a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministros de Estado ou
quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República
para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado,
importando em crime de responsabilidade a ausência de justificação adequada”. Além
disso, conforme o disposto no § 2º do artigo em questão, as Mesas da Câmara dos
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Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação
a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas anteriormente. Destarte, o
inciso III  do § 3º do art. 58 atribui competência às comissões parlamentares para
“convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às
suas atribuições”.

Vê-se,  pois,  que  no  plano  federal  a  convocação  para  prestar  informações
pessoalmente e a solicitação de pedido escrito de informações, as quais poderão ser
solicitadas por ambas as Casas Legislativas e pelas Mesas correspondentes, bem
como  por  qualquer  de  suas  comissões,  se  dirigem  a  ministros  de  Estado  ou  a
quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República.

No exercício do Poder Constituinte Decorrente, o constituinte mineiro assegurou ao
Poder Legislativo mecanismos de controle dos atos do poder público, atribuindo-lhe
poder fiscalizatório,  especialmente em relação aos atos de competência do Poder
Executivo.  Destaca-se,  nesse  ponto,  o  inciso  XXXI,  do  art.  62  da  Constituição
Estadual, que atribui à Assembleia Legislativa competência privativa para “fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta”.

Como  instrumento  desse  poder  fiscalizatório,  a  Carta  Política  Mineira  instituiu
também  a  prestação  de  informações  pessoalmente  e  o  pedido  escrito  de
informações. Com efeito, a prestação pessoal de informações, em consonância com
o caput  do art. 50 da Constituição da República, encontra-se regulada no  caput do
art. 54 da Constituição Mineira, segundo o qual “a Assembleia Legislativa ou qualquer
de suas comissões poderão convocar secretário de Estado, dirigente de entidade da
administração indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao governador do
Estado  para  prestarem,  pessoalmente,  informações  sobre  assunto  previamente
determinado, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada”. Além
disso, o inciso IV do § 2º do art. 60 atribui às comissões parlamentares a competência
para convocar as autoridades referidas no art. 54, ou outra autoridade estadual para
prestar informação sobre assunto inerente a suas atribuições.

Por  outro  lado,  os  §§  2º  e  3º  do  art.  54  atribuem  à  Mesa  da  Assembleia  a
possibilidade de realização de pedido escrito de informações: o primeiro assegura a
possibilidade de encaminhamento do pedido a secretário de Estado; o segundo prevê
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que a Mesa poderá encaminhar o pedido “a dirigente de entidade da administração
indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a
recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.”.

Percebe-se,  pois,  que  a  Constituição  Estadual  segue  a  sistemática  normativa
implementada pela Constituição da República. Contudo, em relação aos seguintes
pontos, a Carta Mineira traz inovação normativa: primeiro, em relação à prestação
pessoal  de  informações,  ao  autorizar  a  convocação  de  dirigente  de  entidade  da
administração indireta (art. 54) pela Assembleia ou por qualquer de suas comissões,
bem como de qualquer outra autoridade estadual a pedido de comissão Parlamentar
(inciso IV do § 2º do art.  60);  segundo,  no que diz respeito ao pedido escrito  de
informações, ao possibilitar à Mesa da Assembleia o encaminhamento do pedido a
dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao  comandante-geral  da  Polícia
Militar e a outras autoridades estaduais.

Nesse contexto, ensina Raul Machado Horta que “a precedência da Constituição
Federal  sobre  a  do  Estado  é  exigência  lógica  da  organização  federal,  e  essa
precedência,  que  confere  validez  ao  sistema  federal,  imprime  a  força  de  matriz
originária ao constituinte federal e faz do constituinte estadual um segmento derivado
daquele”(Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 73).

Assim,  “a  precedência  lógico-jurídica  do  constituinte  federal  na  organização
originária da Federação torna a Constituição Federal a sede de normas centrais que
vão  conferir  homogeneidade  aos  ordenamentos  parciais  constitutivos  do  Estado
Federal, seja no plano constitucional, no domínio das Constituições Estaduais, seja
na área subordinada da legislação ordinária” (Raul Machado Horta. “Op. cit.” p. 73).
Com efeito, as normas centrais a que se refere o autor dizem respeito aos princípios
informadores do regime político brasileiro, como o são os princípios constitucionais,
entre  os  quais  se  destaca o princípio da separação entre os  Poderes (art.  2º  da
Constituição de 1988).

Sobre o assunto já se manifestou o Supremo Tribunal  Federal,  na ADI 3046/SP
(relator: Ministro Sepúlveda Pertence,  DJ 28/5/2004, p. 492), de cujo julgamento se
destaca  o  seguinte  trecho:  “Do  relevo  primacial  dos  'pesos  e  contrapesos'  no
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paradigma de divisão dos Poderes,  segue-se que à norma infraconstitucional  -  aí
incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados membros -, não é dado
criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou
implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República.”.

Em  complementação  aos  argumentos  anteriores,  sob  o  ponto  vista  da  técnica
legislativa, a Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1988, que dispõe
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,  prevê, nos
termos da alínea “c”, do inciso III, do art. 11, que, para a obtenção de ordem lógica da
disposição  normativa,  expressam-se  por  meio  dos  parágrafos  “os  aspectos
complementares à norma enunciada no 'caput' do artigo e as exceções à regra por
este estabelecida”.

Dessa maneira, o disposto no § 3º do art. 54 da Constituição Estadual deve ser
interpretado de modo a considerar  a expressão “outras  autoridades estaduais”  no
contexto do  caput do artigo, de forma a complementar o conteúdo da norma nele
enunciada.  Com o objetivo de  manter a coerência  com o enunciado no  caput do
artigo,  o significado da expressão  em referência  não pode ser  outro  senão o da
possibilidade de a Mesa da Assembleia Legislativa encaminhar pedido de informação
a outras autoridades que integrem a estrutura organizacional do Poder Executivo.

Nesse  contexto,  podemos  enquadrar  o  grupo  de  análise  técnica  do  Plano  de
Cargos, Salário e Carreira da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural -
Emater-MG no conceito de “outras autoridades estaduais” a que se refere o § 3º do
art. 54 da Constituição Estadual, ainda que se admita que o grupo de trabalho seja
órgão colegiado, na medida em que sua constituição e funcionamento decorrem de
ato emanado de autoridade pública estadual. Além disso, o pedido de informações
dirigido  à  Emater-MG relaciona-se  com  fato  sujeito  ao  controle  e  fiscalização  da
Assembleia  Legislativa,  nos  termos  da  alínea  “c”  do  inciso  VIII  do  art.  79  do
Regimento Interno.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 7.791/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Dilzon Melo, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.793/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial  requer  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.

Publicada no  Diário do Legislativo de 6/5/2014, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O Cadastro Ambiental Rural - CAR - foi instituído pelo Decreto Federal nº 7.029, de

10  de  dezembro  de  2009,  que  também  instituiu  o  Programa  Mais  Ambiente.  O
objetivo do CAR é que o proprietário rural cadastre sua propriedade, informando a
localização da reserva legal e das áreas de preservação permanente - APP -, bem
como dados referentes a sua regularização ambiental. A partir dessas informações,
se constatada a necessidade de regularização, ele teria um prazo para adequar sua
propriedade  e,  feitas  as  adequações,  teria  canceladas  as  infrações  ambientais
existentes anteriormente à data de publicação do referido decreto. Os proprietários
rurais seriam auxiliados, na regularização, com ações do Programa Mais Ambiente, o
qual  forneceria  educação  ambiental,  assistência  técnica,  capacitação  de  gestores
ambientais,  além  de  distribuir  mudas  e  sementes.  Todavia,  em  razão  da  não
implementação do sistema para efetuar o cadastro, o decreto não pôde, à época, ser
aplicado efetivamente.

Com a revisão da legislação florestal brasileira, pela Lei Federal nº 12.651, de 2012,
o CAR foi incorporado na nova lei, porém a data de corte para o cancelamento das
infrações ambientais passou a ser a da publicação do Decreto Federal 6.514, de 22
de julho  de  2008,  que regulamenta  a  lei  de crimes ambientais.  Nesse arcabouço
legal, ao inscrever-se no CAR, o proprietário rural com pendências ambientais seria
inscrito no Programa de Regularização Ambiental - PRA -, no qual seriam firmados o
cronograma de readequação da propriedade e o respectivo termo de compromisso
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entre o proprietário e o poder público. Após a implantação do sistema informatizado
do  CAR,  os  proprietários  rurais  teriam  o  prazo  de  2  anos  para  se  cadastrarem,
fazendo jus ao cancelamento das infrações ambientais. Após 5 anos da implantação
do  CAR,  ficaria  vedada  a  concessão  de  crédito  rural  ao  proprietário  rural  não
cadastrado.

O CAR e o PRA foram então regulamentados pelo Decreto Federal nº 7.830, de
2012, o qual também revogou o Decreto Federal nº 7.029, de 2009. Porém, o sistema
informatizado do CAR ainda não havia sido implementado. Apenas com a publicação
do Decreto Federal nº 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa nº 2, de
6  de  maio  de  2014,  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  estabeleceram-se  normas
complementares  sobre  o  CAR  e  foi  efetivamente  disponibilizado  o  sistema  de
cadastro  na  página  do  Ministério  do  Meio  Ambiente.  Portanto,  os  prazos  para
inscrição no CAR passam a contar a partir de 6 de maio de 2014. O Decreto Federal
nº  8.235,  de  2014,  também  reinstituiu  o  Programa Mais  Ambiente,  nos  mesmos
moldes do Decreto 7.029, de 2009.

Em virtude da complexidade da interpretação e aplicação da legislação ambiental
às  propriedades  rurais,  considera-se  essencial  a  orientação  técnica  adequada ao
produtor rural para que ele forneça as informações corretas no CAR. Para tanto, é
necessário que ele consiga delimitar a área da propriedade, da reserva legal e das
APPs,  além  das  áreas  de  uso  consolidado  existentes  nas  respectivas  APPs  e
reservas legais. A tarefa não será fácil, sobretudo para os agricultores familiares e
demais  pequenos  proprietários  rurais,  que  normalmente  não  possuem  recursos
financeiros para contratar uma consultoria ambiental especializada.

Como forma de suprir essas dificuldades, têm sido discutidas algumas alternativas
de  assistência  técnica  ambiental  para  o  cadastramento  no  CAR.  Uma delas  é  a
parceria  dos  órgãos  ambientais  com  os  Sindicatos  Rurais  e  demais  entidades
associativistas  do  meio  rural  para  a  capacitação  de  técnicos  que  auxiliem  os
produtores. Outra seria a orientação direta dos agricultores por meio de funcionários
dos órgãos públicos de meio ambiente e de extensão rural.

O  pedido  de  informações  formulado  no  requerimento  em  tela  encontra-se
exatamente nesse contexto. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
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Estado de Minas Gerais - Emater-MG - possui uma grande capilaridade no Estado de
Minas Gerais  e apresenta um corpo técnico capacitado para prestar o serviço de
assistência  ambiental  para  cadastro  no  CAR.  Todavia,  os  técnicos  da  Emater  já
acumulam diversas outras funções e, segundo reclamações ouvidas nas audiências
públicas  realizadas  pela  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  o
excesso de atribuições e a elevada demanda não permitem ao extensionista cumprir
satisfatoriamente as ações dele esperadas. A simples atribuição de mais uma função,
não acompanhada de um reforço no corpo de extensionistas, gera dúvidas sobre a
eficiência do serviço a ser prestado. Portanto, o requerimento em tela é oportuno por
suscitar  uma discussão  sobre  o  posicionamento  da  Emater-MG e sobre  as  suas
possibilidades de atuação.

Não obstante, propomos uma alteração de redação, que apresentamos na Emenda
nº 1, sem alterar o conteúdo da solicitação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 7.793/2014, com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº1

Substitua-se, no requerimento, a expressão “Emater” por “Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.796/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  do  Requerimento  nº  7.796/2014,  a  Comissão  de  Cultura  solicita  ao

presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  secretária  de  Cultura  pedido  de
informações, consubstanciadas em cópia do laudo técnico elaborado por engenheiros
dessa secretaria,  sobre as condições de infraestrutura do prédio do Conservatório
Estadual de Música Lorenzo Fernandez, localizado em Montes Claros.

Após publicação no Diário do Legislativo de 6/5/2014, 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
A proposição em comento tem por objetivo obter o laudo técnico elaborado pela

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - sobre a situação do
prédio  que  abriga,  no  Município  de  Montes  Claros,  o  Conservatório  Estadual  de
Música Lorenzo Fernandez.

O requerimento foi apresentado pelos deputados Carlos Pimenta, Luiz Henrique e
Tadeu Martins Leite na 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura, que teve
por finalidade debater os problemas enfrentados pela instituição em decorrência das
mudanças  na  direção  e  no  quadro  de  funcionários  e  também  do  estado  de
conservação de suas instalações.

Durante o evento, o superintendente regional de ensino de Montes Claros, Robson
Figueiredo, informou que cerca de R$117.000,00 foram disponibilizados para iniciar
as  obras  no  auditório.  Informou,  ainda,  que  um  dos  anexos  do  prédio  está  sem
condições de funcionamento, segundo os laudos de dois engenheiros que estiveram
no local e recomendaram a sua interdição. Contudo,  para que os recursos sejam
liberados  para  essas  obras,  é  também  necessário  que a  Setop  faça  a  vistoria  e
apresente um laudo técnico.

Após a reunião, os parlamentares visitaram o local e constataram que de fato a
infraestrutura precária do imóvel compromete o seu funcionamento: há salas com o
teto danificado; em uma delas, há um piano, avaliado em R$50.000,00, que corre o
risco de estragar por causa dos danos no teto; o auditório e a sala de balé estão
interditados  desde  um  temporal,  ocorrido  em  janeiro  de  2013;  e  em  outra
dependência do prédio, há um ar condicionado jogado no chão. Os deputados foram
informados 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.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da
Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de
encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado.

Entendemos, portanto, legítima a proposição em tela, não apenas por decorrer das
atribuições  de  fiscalização  e  controle  constitucionalmente  previstas  para  o  Poder
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Legislativo, como pelo fato de as informações solicitadas serem relevantes para a
população de Montes Claros e de Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 7.796/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.829/2014
Mesa da Assembleia

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

Pessoa com Deficiência solicita ao presidente da Assembleia seja encaminhado ao
secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  informações,
consubstanciadas em cópia do projeto do Terminal Metropolitano Bernardo Monteiro,
com detalhamento dos itens de acessibilidade.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  9/5/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em estudo busca solicitar informações da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas - Setop - acerca do projeto de construção do Terminal
Metropolitano Bernardo Monteiro, com detalhamento dos itens de acessibilidade.

De  acordo  com  informações  encontradas  no  site da  Setop  (disponível  em:
<http://www.transportes.mg.gov.br>,  acesso  em  28  de  maio  de  2014),  o  Terminal
Bernardo Monteiro integra o Programa de Terminais Metropolitanos do Governo do
Estado. Localizado na Avenida Bernardo Monteiro (entre as avenidas Francisco Sales
e Andradas), é um dos três terminais situados na região central de Belo Horizonte a
receber os ônibus do MOVE Metropolitano originários dos terminais Vilarinho, São
Benedito,  Justinópolis  e Morro Alto que se destinam à área hospitalar.  O terminal
também receberá futuramente ônibus dos terminais de Sarzedo e Ibirité.

As obras de construção foram iniciadas em 15 de abril e o terminal deve começar a
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funcionar no ano de 2015, com a previsão de fluxo de 3.800 passageiros nos horários
de maior movimento.

Cumpre ressaltar que o planejamento e a construção de espaços e edifícios de uso
público, bem como a fabricação de veículos de transporte coletivo, devem obedecer a
uma série de requisitos de acessibilidade, a fim de que as pessoas com deficiência ou
mobilidade  reduzida  possam  utilizá-los  com  conforto  e  segurança.  Trata-se  de
garantia assegurada pela Constituição Federal, que determina, em seu art. 227, § 2º,
a  necessidade de acesso adequado aos  edifícios  de  uso público  e  ao  transporte
coletivo  por  parte  das  pessoas  com  deficiência.  Tal  garantia  foi  posteriormente
regulada pela Lei nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece as normas gerais e os
critérios básicos para a promoção da acessibilidade. O detalhamento dos parâmetros
de acessibilidade, tanto para a construção dos espaços e edificações como para os
veículos  de  transporte  público,  é  especificado  nas  normatizações  da  Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
ao transporte coletivo  é fundamental  para facilitar  o seu deslocamento no espaço
urbano e a sua participação na vida em sociedade, constituindo-se assim em uma
das principais ações do poder público na garantia da inclusão social desse grupo.
Portanto,  consideramos  importante  avaliar  se  o  projeto  do  Terminal  Metropolitano
Bernardo Monteiro atende adequadamente aos requisitos de acessibilidade exigidos
pela legislação.

Observamos, por fim, que o requerimento em pauta é respaldado pelo art. 54, § 2º,
da Constituição Estadual, que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar
informações  a  dirigentes  de  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  estadual.
Configura, dessa forma, legítimo exercício do controle reservado constitucionalmente
a este Parlamento.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 7.829/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de junho de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 18/6/2014
Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antonio Lerin - Duilio de Castro - Durval

Ângelo - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Inácio Franco - Leonardo
Moreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Rogério  Correia  -  Rômulo
Veneroso  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Tiago  Ulisses  -  Vanderlei
Miranda.

Falta de Quórum
O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para
a  extraordinária  de  terça-feira,  dia  24,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/6/2014
Às 9h45min, comparecem na Câmara Municipal de Ubá os deputados Vanderlei

Miranda, Paulo Lamac e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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
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que a reunião se destina a debater a política de prevenção e combate ao uso de
crack e outras drogas no Município de Ubá e região e a discutir e votar proposições
da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Nilo Marques Martins
Júnior, juiz de Direito da Vara Criminal, da Infância e da Juventude da Comarca de
Ubá, agradecendo o convite para participar de audiência pública e justificando sua
ausência. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Eulália  Guilhermino,  secretária  de  Desenvolvimento  Social  de  Ubá,
representando  o  prefeito  municipal  desse  município;  Rosângela  Maria  Alfenas  de
Andrade,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ubá;  Thereza  Rachel  D'Ávila  Riani
Lana, promotora de justiça da Comarca de Ubá; e os Srs. Vinícius Samôr de Lacerda,
vice-presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ubá  e  presidente  da  Comissão  de
Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da Câmara Municipal de
Ubá;  Ten.-Cel.  PM  Lúcio  Mauro  Campos  Silva,  comandante  do  21º  Batalhão  de
Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  de  Ubá;  Rafael  Gomes  de  Oliveira,
delegado Antidrogas e Homicídios, representando o delegado regional de Polícia Civil
de  Ubá;  Bruno Fernandes Torres  Lana,  promotor  de justiça da Comarca de Ubá;
Wellington  Antônio  Vieira,  presidente  da Federação de Comunidades  Terapêuticas
Evangélicas do Brasil  -  Feteb -,  que são convidados a tomar  assento à mesa. O
presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais.  Em seguida, concede a palavra aos deputados Paulo
Lamac e Doutor Wilson Batista para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 10.184/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral  da PMMG e ao comandante  do 1º  Batalhão da Polícia Militar  de
Minas  Gerais  moção  de  aplauso  à  Maj.  PM  Elisângela  Aldrin  Cota  Ramos,



2089
____________________________________________________________________________

Comandante da 5ª Cia de Polícia de Belo Horizonte, pela ação efetiva de combate à
criminalidade, notadamente ao tráfico de drogas na Praça Raul Soares e imediações;

nº 10.185/2014, dos deputados Paulo Lamac, Vanderlei Miranda e Doutor Wilson

Batista,  em que solicitam seja realizada reunião no Município de Uberlândia para
debater, em audiência pública, a política de prevenção e combate ao uso do crack e
outras drogas naquele município e região;

nº 10.186/2014, dos deputados Vanderlei Miranda, Paulo Lamac e Doutor Wilson
Batista, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social
pedido  de  providências  para  que  seja  elaborado  estudo  de  viabilidade  para

implantação de uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa no Município
de Ubá, onde foram identificados cerca de 100 adolescentes em situação de risco,
haja vista que o município já possui imóvel destinado para esse objetivo;

nº 10.187/2014, dos deputados Vanderlei Miranda, Doutor Wilson Batista e Paulo
Lamac, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Casa Civil  do Estado
pedido  de  providências  para  que  o  Município  de  Ubá  e  região  seja  incluído  nos

programas Fica Vivo, Poupança Jovem e Centro de Referência da Juventude;
nº 10.188/2014, dos deputados Vanderlei Miranda, Paulo Lamac e Doutor Wilson

Batista, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Civil

pedido de providências para que sejam enviados ao Município de Ubá e região os
novos policiais militares admitidos em concurso público a fim de incrementar o efetivo
policial que é insuficiente para o atendimento da população do município;

nº 10.189/2014, dos deputados Vanderlei Miranda, Doutor Wilson Batista e Paulo
Lamac,  em que solicitam seja encaminhado à Subsecretaria  Estadual  de Políticas
sobre Drogas pedido de providências para que seja realizado estudo de viabilidade

para credenciamento e adesão de comunidades terapêuticas de Ubá e  região ao
cartão Aliança pela Vida.

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

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2014.
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Vanderlei Miranda, presidente - Marques Abreu - Elismar Prado.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2014

Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Rômulo Veneroso, por indicação da Liderança do BAM) e os
deputados  Célio  Moreira,  Gustavo  Corrêa  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o
deputado  Duarte  Bechir,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  Horácio  Figueiredo,  chefe  de  gabinete  da
Agência Nacional de Águas - ANA - prestando informações relativas ao Requerimento
de  Comissão  nº  9.542/2014,  desta  comissão,  do  Sr.  Léo  Burguês  de  Castro,

presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, publicado no Diário do Legislativo

em 30/5/2014.  O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das
quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  em

turno único Projeto de Lei  nº  5.203/2014 (deputado Duarte Bechir),  e  no 1º  turno
Projeto de Lei nº 4.743/2013 (deputado Gustavo Corrêa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O presidente faz retirar  da pauta o
Projeto de Lei nº 962/2011 no 2º turno por não cumprir  pressupostos regimentais.
Retira-se da reunião o deputado Gustavo Corrêa.  Após discussão e votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos
Projetos  de  Lei  nºs  1.197/2011 na forma do Substitutivo  nº  2  e  pela  rejeição do
Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça  (relator:  deputado Célio

Moreira); e 4.834/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
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Justiça, com a Emenda nº 1 (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 os seguintes requerimentos:

nº 10.055/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita  seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, a situação das capivaras na região da Pampulha,
em Belo Horizonte;

nº 10.059/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
providências para que se manifeste acerca da solicitação da Câmara Municipal de
Lima Duarte para substituir a diretoria do Parque Estadual de Ibitipoca;

nº 10.257/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os impactos ambientais possivelmente causados
pela expansão das atividades da mineradora South American Ferro Metals - SAFM -

em Itabirito.
São  recebidos  pela  presidência  para  posterior  apreciação  os  seguintes

requerimentos:

nº 10.255/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
reunião para debater, com a presença da Sra. Carla Aparecida Nunes, representante
da  comunidade  Mato  Grosso,  no  Município  de  Itaúna,  o  suposto  funcionamento

irregular de pocilga mantida pela empresa Beneficiamento Fonseca Ltda. próxima à
citada comunidade;

nº  10.256/2014,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião para debater, em audiência pública, as obras de desassoreamento da Lagoa
da Pampulha, 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, 11 de junho de 2014.

Duarte Bechir, presidente - Luzia Ferreira - Gustavo Corrêa.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/6/2014
Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Sebastião Costa

(substituindo  o  deputado  Cássio  Soares,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Sebastião Costa, 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 a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater os
avanços  e  os  desafios  da  conscientização  e  regulamentação  legislativa  sobre  o
autismo  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  Após  breve  período  de
suspensão,  a  deputada  Liza  Prado  reabre  os  trabalhos  e,  a  seguir,  comunica  o
recebimento de ofícios do Sr.  André Menegotto, chefe de gabinete do ministro do
Trabalho e Emprego, publicados no Diário do Legislativo, em 30/5/2014 e 29/5/2014.
A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.
Gabriela  Cintra  Januária,  coordenadora  de  Atenção  à  Saúde  da  Pessoa  com
Deficiência, representando o Sr. José Geraldo de Oliveira Prado, secretário de Estado
de Saúde;  Kátia  Ferraz Ferreira,  presidente do Conselho Estadual  de Defesa dos
Direitos  da Pessoa com Deficiência  -  Conped;  Denise Martins Ferreira,  psicóloga,
representando  o  Sr.  Roberto  Chateaubriand  Domingues,  presidente  do  Conselho
Regional  de  Psicologia;  Cynthia  de  Lima  Prata  Abi  Habib,  assessora  jurídica  da
Associação dos Amigos do Autista - AMA; Maria Teresa Alves Gatti, vice-presidente
da Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte;
Laura  Beleza  Rocha,  chefe  de  gabinete,  representando  o  Sr.  Leonardo  Mattos,
vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte;  Maria Cristina Abreu Domingos
Reis,  coordenadora de  Direitos  da  Pessoa com Deficiência da  Prefeitura  de  Belo
Horizonte; Fabiana Cruzelina, do Município de Ribeirão das Neves; e os Srs. Marcelo
Aro,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Cairo  Eduardo  Rezende
Borges, vereador da Câmara Municipal de Ponte Nova, que são convidados a tomar
assento à mesa. Após considerações iniciais,  a presidência concede a palavra ao
deputado  Sebastião  Costa,  também  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
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debate.  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 a ser realizada no dia 11/6/2014 às 14h30mim, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Liza Prado, presidente - Pompílio Canavez - Sebastião Costa.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Rômulo  Viegas  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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
debater  violações  de  direitos  humanos  em  decorrência  da  situação  em  que  se
encontram os antigos barraqueiros em torno do Mineirão,  a apreciar  a matéria da
pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofício da Sra. Vanessa Grazziotin, procuradora especial
da mulher no Senado Federal,  informando as competências  dessa procuradoria e
sugerindo  a  este  parlamento  a  criação  desse  órgão.  Comunica  também  o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,
secretária  de  Educação;  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  gestão  interna  do  gabinete
pessoal da Presidenta da República; Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa
Civil; e do Sr. José Geraldo Sales, superintendente Regional da CEF (5/6/2014); das
Sras.  Ana  Lúcia  Almeida Gazzola,  secretária  de  Educação;  Maria  Luisa  Crivelaro
Fidêncio,  vereadora da Câmara Municipal  de Jacutinga (6/6/2014)  .  A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Sílvia  Corradi,
pesquisadora do programa Cidade e Alteridade da Faculdade de Direito da UFMG; e
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os Srs. Geraldo Flávio Vasques, procurador-geral de justiça adjunto, representando o
Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça do Estado; Ronaldo
Araújo  Pedron,  assessor-chefe  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  do
governo  do  Estado;  Ernani  Francisco  Pereira,  membro  da  Associação  dos
Barraqueiros da Área Externa do Mineirão, 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.  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 presidência retira de pauta o Projeto de Lei nº 4.948/2014, no 2º turno, de
autoria do deputado Rogério Correia, por não cumprir os pressupostos regimentais.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.279/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a greve dos trabalhadores em educação
do Município de Contagem e as decorrentes violações de direitos fundamentais;

nº 10.280/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
destinada à audiência pública para dar continuidade ao debate sobre a situação em
que  se  encontram  os  antigos  barraqueiros  em  torno  do  Mineirão,  especialmente
diante da violação de direitos humanos sofridas por esses trabalhadores;

nº 10.281/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas a
todos  os  convidados  da  13ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão  ,  realizada  em
11/6/2014,  as  notas  taquigráficas  dessa  reunião,  que  teve  por  finalidade  debater
sobre  as  violações  de  direitos  humanos  em  decorrência  da  situação  em  que  se
encontram os antigos barraqueiros em torno do Mineirão;

nº 10.282/2014, dos deputados Rogério Correia e Paulo Guedes, em que solicitam
sejam encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais e ao Sr. Mário Idalmo,
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desembargador do TJMG, as notas taquigráficas da 23ª Reunião Extraordinária desta
comissão, realizada em 10/6/2014, em Montes Claros, com a finalidade de debater a
liminar  de despejo e reintegração de posse do terreno ocupado por mais  de 500
famílias no Bairro Santa Cruz nesse município;

nº 10.283/2014, dos deputados Rogério Correia e Paulo Guedes, em que solicitam
seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 23ª Reunião Extraordinária desta comissão,
para rever a prisão de Carlos Araújo Fonseca, José Antônio Ribeiro e Marcos Vinícius
Pereira  Rodrigues,  detidos na Penitenciária  Jaraguá,  em Montes Claros,  devido à
manifestação realizada no fórum dessa comarca contra a reintegração de posse do
terreno ocupado por mais de 500 famílias no Bairro Santa Cruz, nesse município;

nº 10.284/2014, dos deputados Rogério Correia e Paulo Guedes, em que solicitam
seja encaminhado à Secretaria da Fazenda de Montes Claros e ao prefeito desse
município  pedido  de  informações,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  23ª
Reunião Extraordinária desta comissão, sobre a regularidade do terreno localizado na
Avenida João XXIII, atrás do Posto São Geraldo, no Bairro Santa Cruz/Jardim Brasil,
no que diz respeito à quitação do imposto predial territorial urbano;

nº 10.285/2014, dos deputados Rogério Correia e Paulo Guedes, em que solicitam
seja encaminhado ao prefeito  municipal  de Montes Claros pedido de informações
sobre o interesse da administração municipal no terreno localizado na Avenida João
XXIII, atrás do Posto São Geraldo, no Bairro Santa Cruz/Jardim Brasil, inclusive se há
intenção de desapropriá-lo para fins de incorporação ao patrimônio público ou para
transformá-lo em zona especial com vistas à habitação social;

nº 10.286/2014, dos deputados Rogério Correia e Paulo Guedes, em que solicitam
seja encaminhado ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 23ª Reunião Extraordinária
desta comissão, para incluir, com prioridade, no programa Minha Casa Minha Vida as
famílias retiradas do terreno localizado na Av. João XXIII, atrás do Posto São Geraldo,
no  Bairro  Santa Cruz/Jardim  Brasil,  no  Município  de Montes  Claros,  por  força  de
liminar de reintegração de posse em junho de 2014;

nº 10.289/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
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Sr. Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro das Relações Exteriores; às Sras. Ideli
Salvatti,  ministra-chefe  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da
República; Júnia Soares Nader, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho
em Minas Gerais;  aos Srs.  Márcio Melo Franco Júnior,  defensor público chefe da
Defensoria Pública da União em Belo Horizonte; Eduardo Prates Octaviani  Bernis,
secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social;  à Sra. Andréa Abritta
Garzon,  defensora  pública-geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  aos  Srs.  Edmundo
Antônio Dias Netto Junior, procurador regional dos Direitos do Cidadão do Ministério
Público  Federal;  Diego de Oliveira  Silva,  defensor  público  da  União;  à  Sra.  Nivia
Mônica da Silva, promotora de justiça coordenadora do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos; ao Sr. Silvio Braz da
Silva, secretário municipal de Direitos e Cidadania de Contagem; às Sras. Gláucia
Brandão, secretária municipal de Políticas Sociais; Rosângela da Silva, coordenadora
de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; ao Sr.
Roberto Mauro de Souza Cruz, secretário municipal do Trabalho e Desenvolvimento
Social de Esmeraldas; às Sras. Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública;
Maria Albanita Roberta de Lima, subsecretária de Assistência Social da Secretaria de
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social,  e  Maria Juanita Godinho Pimenta,
subsecretária  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  e  de  documento  apresentado  por  haitianos  na  22ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, a fim de garantir aos imigrantes que vivem no País
acesso a direitos fundamentais de trabalho, moradia, educação e saúde;

nº 10.292/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Sra. Dalva Estela Leite do Nascimento, coordenadora do Centro de Referência em
Direitos Humanos Pauline Reichstul; ao Sr. Duval Fernandes, professor da Pontifícia
Universidade  Católica  de  Minas  Gerais;  a  Dom  Walmor  Oliveira  de  Azevedo,
arcebispo metropolitano de Belo Horizonte; à Sra. Luciana Pereira Lorenzi e Roseme
Dazulmé, membros do Centro Zanmi; ao Sr. William dos Santos e à Sra. Delze dos
Santos Laureano,  respectivamente presidente e membro da Comissão de Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil  -  Seção Minas Gerais  -  pedido  de
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providências, acompanhado das notas taquigráficas e de documento apresentado por
haitianos  na  22ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  a  fim  de a  garantir  aos
imigrantes que vivem no País acesso a direitos fundamentais de trabalho, moradia,
educação e saúde;

nº 10.293/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidência da República,  ao Ministério  das Relações Exteriores, ao Ministério  do
Trabalho e Emprego, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
à Sra. Júnia Soares Nader, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em
Minas  Gerais  e  ao  Sr.  Márcio  Melo  Franco  Júnior,  defensor  público  chefe  da
Defensoria  Pública  da  União  em  Belo  Horizonte,  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas e de documento apresentado por haitianos na
22ª Reunião Extraordinária desta comissão, a fim de a garantir aos imigrantes que
vivem  no  País  acesso  a  direitos  fundamentais  de  trabalho,  moradia,  educação  e
saúde.

Registra-se  a  presença do deputado Rogério  Correia.  Cumprida  a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para as reuniões extraordinárias a serem realizadas às 14 e 20 horas nesta
data com a finalidade de apreciar os Projetos de Lei nº 3.769 e 4.948/2014, ambos no
2º turno, e a discutir e votar proposições da comissão; determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Pompílio Canavez.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Às  14h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Jayro  Lessa,

Gustavo Corrêa, Duarte Bechir (substituindo o deputado Zé Maia, por indicação do
BTR) e Leonídio Bouças ( substituindo o deputado Adalclever Lopes, por indicação do
Bloco Minas  sem Censura),  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
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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  publicado  no  Diário  do

Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Eduardo
Antônio Codo Santos, subsecretário do Tesouro Estadual (29/5/2014), e Alberto Pinto

Coelho,  governador  do Estado (6/6/2014).  O presidente acusa o recebimento das
seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados  entre  parênteses:  Mensagem  nºs  654/2014  (deputado  Lafayette  de

Andrada) em turno único; e Projetos de Lei nºs 74/2011 (deputado Zé Maia); 865,
1.000  e  1.902/2011  e  1.197/2013  (deputado  Lafayette  de  Andrada);  1.680/2011
(deputado Adalclever  Lopes);  3.074/2012  (João Vítor  Xavier);  992/2011  (deputado

Ulysses Gomes) e 4.588/2013 (deputado Romel Anízio) no 1º turno. Suspende-se a
reunião. Às 18h38min são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Zé
Maia, Adalclever Lopes, Ulysses Gomes e Tiago Ulysses, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes também os deputados Luiz Henrique e Gilberto Abramo.
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 o Projeto de Lei Complementar nº 59/2014 e o Projeto de Lei nº
4.891/2014 por haver sido apreciados em reunião anterior, e os Projetos de Lei nºs
4.455, 4.468, 4.470, 4.496, 4.505, 4.518, 4.587, 4.628, 4.739/2013 e 4.868, 4.875,

4.899, 4.957, 4.981, 5.158, 5.159, 5.187 e 5.234/2014 por não cumprir pressupostos
regimentais.  Após discussão e votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os
seguintes pareceres: pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

62/2014  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1000  e  1.475/2011;  3.031,  3.123,  3.141  e
3.403/2012; 4.018, 4.257, 4.295, 4.410, 4.665, 4.673/2013; 5.077, 5.093, 5.094, 5.133
e  5.213/2014  (relator:  deputado  Zé  Maia)  e  4.403/2013  (relator:  deputado  Tiago

Ulisses) todos na forma do vencido no 1º turno; 1.902/2011; 2.995/2012; 4.243, 4.296,
4.297, 4.303, 4.519/2013; 4.982 e 5.200/2014 (relator: deputado Zé Maia); 1.022/2011
na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: deputado Zé Maia);

4.134/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:deputado Tiago Ulisses). Cumprida a
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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 do próximo dia 16, às 14 e às 20 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2014.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Duarte  Bechir  -  Gustavo
Valadares - Vanderlei Miranda.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
16/6/2014

Às  14h2min,  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 greve dos trabalhadores em educação do Município de
Contagem e as decorrentes violações de direitos fundamentais e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A presidência  passa  a  ouvir  as  Sras.  Beatriz  da  Silva

Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT-MG; Sueli Cristina
da Rocha, coordenadora do Sind-Ute - subsede Contagem; e os Srs. Jairo Nogueira
Filho, secretário-geral da CUT-MG e coordenador-geral do Sindicato Intermunicipal

dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais e dos Trabalhadores na
Indústria de Gás Combustível de Minas Gerais; Gilberto Antônio Soares, coordenador
executivo da Central  Sindical  e Popular  -  CSP -  Conlutas, que são convidados a

tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais e, logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

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

Sala das Comissões, 18 de junho de 2014.

Durval Ângelo, presidente.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 18/6/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra. Antônia Rocha

Silva, ocorrido em 12/6/2014, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 57/2013, EM
16/10/2013

Às 14h57min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,
Rômulo  Viegas  e  Duarte  Bechir  (substituindo  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo
número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado Inácio Franco, 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. A presidência registra a candidatura do deputado Inácio Franco ao
cargo de presidente e a do deputado Tenente Lúcio ao de vice-presidente. Realizada
a votação e apurados os votos, são proclamados eleitos o deputado Inácio Franco,
para presidente, e o deputado Tenente Lúcio, para vice-presidente, ambos com três
votos.  O  deputado  Rômulo  Viegas  empossa  o  presidente  eleito,  deputado  Inácio
Franco.  O  presidente  eleito  designa  como  relator  o  deputado  Tenente  Lúcio.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Inácio Franco, presidente - Bosco - Rômulo Viegas.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2014
Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por  indicação  da
liderança do MSC) e Sebastião Costa (substituindo o deputado Célio  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 Adalclever  Lopes,  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 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres:
pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 962/2011, na forma do vencido
em 1º turno com a Emenda nº 1 (relator: deputado Adalclever Lopes); e 3.687/2013
na forma do Substitutivo nº  1 ao vencido em 1º turno  (relator:  deputado Gustavo
Corrêa).  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Célio Moreira, presidente - Luzia Ferreira - Gustavo Valadares - Rogério Correia.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/6/2014

Às  9h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mails da  Sra.
Aparecida Alves, cidadã, encaminhando, por meio do  site  “Fale com a Assembleia”,
denúncia contra militares lotados na 7º Cia PM Ind., alegando que trabalham como
querem, não cumprem jornada de trabalho e possuem benefícios irregulares; e dos
Srs.  José  Emídio  Júnior,  cidadão,  encaminhando,  por  meio  do  site “Fale  com  a
Assembleia”, solicitação para que o Detran seja desvinculado da Segurança Pública,
como forma  de  agilizar  o  serviço  e  liberar  policiais  para  atuarem  no  combate  à
criminalidade, e Ronaldo Diniz Rezende, cidadão, encaminhando, por meio do  site
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“Fale com a Assembleia”, pedido de ajuda, pois, segundo ele, foi banido injustamente
da  Polícia  Militar  no  período  pós-greve  de  1997/1998.  Comunica  também  o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Rogério  Aoki  Romero,  secretário
Adjunto da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, Sérgio Barboza Menezes,
delegado de Polícia Federal, e Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de
Justiça  (12/06/2014);  e  dos  Srs.  José  Renato  Fonseca  Oliveira,  presidente  da
Associação Comercial e Empresarial de Santa Bárbara, Reinaldo Xavier Guimarães,
presidente da Câmara Municipal de Curvelo, e Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário
de Estado de Defesa Social (14/6/2014). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os  Requerimentos  nºs  8.230  a  8.233,  8.237  a  8.249,  8.252  a  8.254,  8.256  e
8.257/2014.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.312/2014,  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 alteração da escala dos agentes penitenciários, para jornada de 12 x 36 horas,
seja reconsiderada e para que a escala anterior, de 24 x 48 horas noturnas e 12 x 36
horas diurnas seja restabelecida;

nº 10.313/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião para debater,  em audiência pública,  em caráter  de urgência,  as  questões
afetas à mudança de carga horária e o sistema de plantão dos agentes de segurança
penitenciários do Estado;

nº  10.314/2014,  do  deputado Gustavo Valadares, em que solicita  seja realizada
reunião no Município de Formiga, para debater, em audiência pública, as fragilidades
existentes  no  Município  e  os  meios  para  combater  o  crime,  tendo  em  vista  o
crescimento da criminalidade local.

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, 18 de junho de 2014.
João Leite, presidente.

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

18/6/2014
Às 20h45min, comparece na Sala das Comissões o deputado João Leite, membro

da supracitada comissão. 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 a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a
ouvir  o  juiz  Mário  Klein  sobre  o  trabalho  desenvolvido  na  Corte  de  Tel  Aviv.  A
presidência  interrompe os trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Juiz
Mário Klein, da Corte de Tel Aviv; Silvio Musman, cônsul honorário de Israel em Minas
Gerais;  Eli  Lucas  de  Mendonça,  desembargador  aposentado,  representando  o
presidente da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis -; Nelson Rosenvald,
procurador  de  justiça,  representando  o  procurador  de  justiça  e  presidente  da
Associação Mineira do Ministério Público -  Ammp -;  Samuel Marcelino de Oliveira
Júnior, chefe de gabinete da Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria
de Estado de Defesa Social; Marcos Brafman, presidente da Federação Israelita do
Estado  de  Minas  Gerais;  Nissim  Katri,  rabino  da  Sociedade  dos  Amigos  do  Beit
Chabad  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado, 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, 24 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 5.218/2014

Emenda nº 1 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSDB
Texto da emenda:
Acrescente-se ao art. 61 o seguinte parágrafo único:
“Parágrafo  único  -  Dos  40%  relacionados  no  caput,  no  mínimo  20%  serão

destinados à pesquisa agropecuária, realizada por instituições públicas estaduais.”.
Justificação:  Os  critérios  adotados,  até  hoje,  pela  FAPEMIG,  na  destinação  de

recursos para o financiamento de projetos de pesquisa, tem atendido parcialmente às
necessidades de pesquisas do Estado, o que leva esta Fundação a tornar-se uma
das grandes financiadoras de ciência e tecnologia das instituições federias sediadas
em Minas Gerais. As instituições estaduais de pesquisa têm como principal atribuição
resolver os problemas e as  demandas tecnológicas que aqui  se apresentam. Dos
40%  (quarenta  por  cento)  dos  recursos  destinados  às  instituições  estaduais,  no
mínimo  20%  (vinte  por  cento)  será  destinado  exclusivamente  à  pesquisa
agropecuária executada por instituições públicas do Estado, fato que possibilitará o
atendimento de demandas e necessidades, bem como motivação para parcerias que
poderão trazer recursos externos como reforço ao desenvolvimento de Tecnologia em
Minas Gerais.

------------------------------
Emenda nº 2 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSDB
Texto da emenda: Dê-se ao do art. 24, a seguinte redação:
“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.

§  1°  -  As  empresas  estatais  dependentes  poderão  programar  despesas  de
investimento  com  até  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  recursos  diretamente
arrecadados, quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo ou
em parte, do Tesouro Estadual.

§ 2° - O disposto no parágrafo § 1° poderá ser excepcionado pela JPOF.”.
Justificação:  Os  recursos  diretamente  arrecadados  pelas  empresas  estatais
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dependentes  serão  destinados,  inclusive,  para  investimentos  e  manutenção  da
infraestrutura preexistente, sendo esta infraestrutura contrapartida para celebração de
convênios e contratos com órgãos públicos e inciativa privada, no cumprimento de
suas  atividades  institucionais.  A redação  proposta  permitirá  a  celebração  de  tais
contratos e convênios, de fundamental importância para as estatais.

Mister se faz ressaltar que semelhante redação se fez presente no art. 24 das Leis

20373, de 09 de agosto de 2012, e 20845 de 06 de agosto de 2013.
------------------------------
Emenda nº 3 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
“Não haverá contingenciamento nas ações de execução e operacionalização de

programas e projetos de geração de tecnologias, de conhecimento, de informações e

de  infraestrutura  que  visem  a  atender  demandas  emergenciais  e  estratégicas  de
pesquisa e experimentação do agronegócio no Estado.”.

Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente para a produção

agrícola  do  País.  No  entanto,  o  aparecimento  de  novas  pragas  e  doenças  tem
causado enormes prejuízos à agricultura e à pecuária nacionais. Dentre estas pragas
estão o bicudo do algodoeiro, que dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a

ferrugem do café e outras. Para combater pragas e doenças são necessárias ações
governamentais de caráter emergencial e o desenvolvimento de tecnologias é uma
das principais ações a ser incrementada. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem

asiática da soja e a sigatoka negra, além de outras, se apresentam como ameaças à
agricultura  mineira  e  nacional.  Estas  doenças  causam  perda  na  qualidade  dos
produtos e podem atingir até 40% da produção.

Com relação às demandas estratégicas, destaca-se entre outras, a de produção e
utilização de biocombustíveis, ambientalmente desejáveis, porém ainda carentes de
tecnologias totalmente dominadas e disponíveis.

As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais e estratégicas
não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos de editais de apoio financeiro
para as diversas instituições de pesquisa e estas não podem prescindir de recursos
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orçamentários  para  custeio  de  projetos,  pelo  menos  para  aqueles  de  caráter
emergencial e estratégico.

Mister  se  faz  ressaltar  que  as  três  últimas  leis  que  trataram  sobre  Diretrizes
Orçamentárias para os anos de 2005, 2006 e 2007 (Art. 56 da Lei 15.291/04, art. 42,
inciso XXVI da Lei  15.699/05 e art.  40,  inciso I  da Lei  16.314/06)  trouxeram esta
redação, que contribuíram para a consolidação de ações em prol do desenvolvimento
tecnológico mineiro.

------------------------------
Emenda nº 4 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Texto da emenda: Acrescenta-se ao art. 8º do Projeto de Lei nº 5218/2014:
“Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:
(...)
(...)  -  demonstrativo  dos recursos a  serem aplicados para maior  contratação de

efetivo para Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares;
(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na implementação de diretrizes

na área de qualificação da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares e agentes
penitenciários e socioeducativos;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no aparelhamento, aquisição
de equipamentos de segurança, da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares,
além do patrulhamento rural e do meio ambiente;

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  aquisição  de  viaturas
compatíveis com a localidade dos destacamentos;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na aquisição de material de
escritório,  tal  como  aparelho  de  fax,  suprimentos  de  informática,  para  os
destacamentos;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na construção e reforma de
espaços da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares, para apoio financeiro às
instituições com reformas, ampliação, construção de sedes, melhoria da infraestrutura
física;
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(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção das atividades
da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares;

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  produção  de  eventos
institucionais;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na realização de policiamento
ostensivo,  na  garantia  da  segurança  pública,  para  permitir  maior  interação  entre
sociedade e o sistema de defesa social, para contribuir com programas para diminuir
a criminalidade e violência;

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem aplicados  na  Diretoria  de  Educação
escolar e assistência social da Polícia Militar e Bombeiro Militar;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem destinados à Polícia Civil, Polícia Militar e
Bombeiros Militares com atuação na área rural;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem destinados ao policiamento especializado
e rodoviário;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no apoio à estruturação e ao
reaparelhamento de unidades prisionais e para assunção de cadeias públicas;

(...)  -  demonstrativo dos recursos a serem investidos nas unidades de saúde do
sistema prisional;

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  formação,  estudo,
atualização,  recrutamento,  treinamento,  inclusive  de  tiro,  dos  profissionais  de
segurança  pública,  Polícia  Civil,  Polícia  Militar  e  Bombeiros  Militares  e  agentes
penitenciários e socioeducativos;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na ampliação do número de
financiamentos concedidos no programa de apoio habitacional dos Policiais Militares
e Bombeiros Militares;

Justificação: Tratam-se de propostas vislumbrando a demonstração dos recursos
que  serão  destinados  à  Policia  Militar,  Policia  Civil,  Bombeiros  Militares,  além  de
proposições que abrangem os agentes penitenciários e socioeducativos.

Pretende-se,  ainda,  recursos para aparelhamento das unidades,  destacamentos,
aumento  de  efetivo,  dentre  outras  medidas  importantes  e  de  solicitação reiterada
pelos servidores da segurança pública.
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------------------------------
Emenda nº 5 Autoria: Fábio Cherem - PSD
Texto da emenda: Art. 2º Passa a ter a seguinte redação:
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,  observadas  as  seguintes
diretrizes:

I - redução das desigualdades sociais;
II - geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;
III - gestão pública transparente, voltada para o serviço ao povo mineiro.
Justificação: O Estado de Minas Gerais tem hoje uma das maiores desigualdades

internas do país, a título de exemplo pode-se observar,  dentro do mesmo estado,
municípios como o de Poços de Caldas que conta com IDH 0,841 e outros como
Setubinha e Monte Formoso, cujo IDH gira em torno de 0,570. Esta desigualdade
deve ser superada, sendo o orçamento a ferramenta mais eficaz para realizar este
objetivo.  Entedimento  pacificado por  nossas  mais  altas  cortes  indicam que o real
sentindo  da  isonomia  prevista  no  artigo  5°  da  Constituição  Federal  é  tratar
desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade.

Por  sua  vez,  os  benefícios  econômicos  e  sociais  decorrentes  da  geração  de
empregos e de uma gestão pública transparente são inúmeros, desde o crescimento
da auto-estima do cidadão, seu maior compromisso com a administração pública e
movimentação da máquina econômica, como também da consequente melhora da
qualidade de vida da população.

Desde que bem geridas, entendemos que imensos são os benefícios trazidos pelas
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políticas estatais, o que nos leva à importância do inciso III desta emenda, visando a
publicidade das benesses oferecidas pelo Estado, em conformidade à Lei de Acesso
à Informação, Lei n° 12.527/2011.

Entendemos que os motivos expostos e tantos outros tácitos são suficientes para
justificar a aprovação desta emenda.

------------------------------
Emenda nº 6 Autoria: Fábio Cherem - PSD
Texto  da  emenda:  Acrescente-se  o  art.  39  e  renumera-se  os  demais  artigos

posteriores.
“Art. 39 - Na execução orçamentária, não haverá contingenciamento de recursos

destinados:
I - a ações diretamente relacionadas à proteção da criança, do adolescente e do

idoso;
II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -;
III - a programas de segurança pública;
IV  -  a  ações  oriundas  de  emendas  de  iniciativa  popular  ao  PPAG  e  à  LOA

aprovadas;
V  -  despesas  com transferências  de  recursos para  pessoas  jurídicas  de  direito

privado, sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública e que prestam serviços
em cooperação com a administração.”

Justificação: Seguindo o entendimento das política públicas de beneficiamento a
médio  e  longo prazo,  entendemos como de vital  importância  a maior  atenção do
Estado de Minas Gerais em relação a assistência das gerações futuras e dos idosos.
Cremos  ser  necessária  a  positivação  dessa  norma  no  intuito  de  garantir  e  dar
segurança jurídica aos projetos diretamente relacionados à proteção e melhoria da
qualidade  de  vida  da  criança,  do  adolescente  e  do  idoso,  o  que  esperamos  ser
fomento suficiente  para  o maior  desenvolvimento  social  do  estado.  É também de
fundamental  importância  a  defesa ao não contingenciamento  de  recursos no  que
tange o Fundo Estadual  de Assistência Social,  em observância à necessidade de
aproveitamento  do  dinamismo  econômico  mineiro  em  prol  do  desenvolvimento
humano do estado.
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O terceiro inciso da emenda trata da Segurança Pública. É notório o clamor popular
para  que  os  serviços  de  segurança  pública  continuem  fluindo  com  agilidade  e
eficiência e é de suma importância para o bem estar social que os recursos desse
setor do Estado não estejam submetidos à contingências.

Com  o  intuito  de  garantir  a  observância  aos  princípios  democráticos  e  à
participação popular, proponho os incisos IV e V da emenda, visto o enorme auxílio
que os cidadãos têm a dar ao Estado quando participam ativamente dos assuntos de
responsabilidade estatal.

São pelas razões acima expostas que tenho convicção da aprovação desta emenda
pelos nobres colegas parlamentares.

------------------------------
Emenda nº 7 Autoria: Fábio Cherem - PSD
Texto  da  emenda:  O  BDMG  fomentará  o  desenvolvimento  da  fruticultura,  da

silvicultura,  da  piscicultura  e  da  olericultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de
pesquisa, desenvolvimento e produção.

Justificação:  A Olericultura  é  a  cultura  de  hortaliças.  Minas  Gerais  é  uma das
regiões  do  Brasil  de  maior  diversidade  de  hortaliças  nativas  e  que  hoje  são
subutilizadas  na  agricultura  tradicional  e  nas  pesquisas nutricionais  desenvolvidas
pelo estado. É possível perceber a importância cultural dessas plantas na culinária
local de determinadas regiões e o consumo pontual de hortaliças nativas no estado,
desperdiçando-se o potencial nutricional dessas hortaliças. Como exemplos da rica
gama de hortaliças  locais podemos ressaltar  o inhame, a jurubeba,  o almeirão,  a
taioba, entre outros.

Dado alarmante é que pouquíssimos estudos têm sido feitos nessa área, sendo de
suma importância que se alargue o fomento à pesquisa dessas hortaliças dado o
potencial nutricional das plantas nativas, ricas em proteínas, vitaminas e minerais. Em
um contexto onde se vê o assustador crescimento da obesidade e da má nutrição em
todo o Brasil é de extrema relevância que o Estado de Minas Gerais dê exemplo de
boa gestão ao valorizar não só a cultura local, a gastronomia e a diversidade natural
de nossa região, como também a boa alimentação e uma dieta saudável para seus
cidadãos.
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Acreditamos  que  o  fomento  à  olericultura  por  parte  do  BDMG  será  capaz  de
promover  o  aumento  da  produção  de  hortaliças  locais,  não  tradicionais,  e  a
possibilidade de maior consumo e acesso pelas famílias mineiras, quiçá brasileiras,
de um alimento saudável e de mais baixo custo.

Desta maneira,  buscando uma otimização dos gastos do Estado, contamos com
nossos nobres pares para a aprovação desta emenda.

------------------------------
Emenda nº 8 Autoria: Gil Pereira - PP
Texto da emenda: Recursos Hídricos para o Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha

e Vale do Mucuri - Projetos e Execução das Obras.
Justificação: Região de seca, carência e sem recursos financeiros para custeio de

obras deste porte
------------------------------
Emenda nº 9 Autoria: Gil Pereira - PP
Texto da emenda: Ampliação do Hospital de Trauma de Montes Claros
------------------------------
Emenda nº 10 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Texto da emenda:
- Transformar o parágrafo único em parágrafo primeiro.
- Acrescentar os parágrafos segundo, terceiro e quarto, com as seguintes redações:
Parágrafo  2º  -  Para  atender  ao  Art.  20,  item  II,  alíneas  a),  b,  c)  e  d)  da  Lei

Complementar 101/2000, a receita corrente líquida arrecadada acima da prevista no
exercício  de  2015  e  apurada  no  período  compreendido  entre  os  meses  de
setembro/2014  e  agosto/2015  e  demonstrada  no  Relatório  de  Gestão  Fiscal  de
setembro/2015, será objeto de repartição e repasse, em outubro/2015, aos Poderes e
Órgãos  referidos  nas  alíneas  a),  b)  e  d)  do  Art.  20,  item  II  da  referida  Lei
Complementar.

Parágrafo  3º  -  Para  efeito  do  disposto  no  parágrafo  segundo,  a  dedução  de
eventuais repasses extras feitos no período aos Poderes e Órgãos para despesas
com pessoal e encargos, por parte do Poder Executivo, do excesso de arrecadação
apurado,  será  objeto  de  exposição  e  justificativa,  com  anuência  dos  Poderes  e
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Órgãos,  em  reunião  especial  da  Comissão  Permanente,  referida  no  Art.  38º,
parágrafo 1º, dessa Lei.

Parágrafo  4º  -  A  metodologia  de  cálculo  do  repasse  a  que  se  refere  o  §  2º
obedecerá à seguinte formulação:

VAR = (IPP x RCLA) - FLAP
Onde:
VAR = Valor Adicional a Repassar;
IPP = Índice Prudencial do Poder;
RCLA = Receita Corrente Líquida Arrecadada no período;
FLAP = Folha Líquida Acumulada Paga pelo Poder no período.
Justificação:  Vinculação  a  todos  os  Poderes  e  Órgãos  do  Estado  de  eventual

excesso de arrecadação da receita  corrente  líquida  estimada para  o exercício  de
2015.

É sabido que, entre os critérios utilizados pelo Poder Executivo para estimar as
receitas  e  fixar  as  despesas  orçamentárias,  figura  o  princípio  contábil  do
conservadorismo, o qual implica em superestimar despesas e subestimar receitas.

Tanto  é  verdade  que,  com  o  advento  da  Lei  Complementar  101/00,  quando  a
chamada “receita corrente líquida” passou a parametrizar as principais despesas do
orçamento do Estado, pode-se observar significativa diferença para mais, ano a ano,
entre a receita efetivamente arrecadada e aquela inicialmente prevista.

A título de exemplo, demonstra-se abaixo o ocorrido no período compreendido entre
2004  e  2012.  Os  dados  da  Secretaria  da  Fazenda  do  Estado  de  Minas  Gerais
revelam  um  excesso  de  arrecadação  no  período  de  R$  19.325  milhões.  Essa
diferença teria implicado na transferência adicional aos Poderes e Órgãos, segundo o
índice prudencial da Lei Complementar 101/00, dos seguintes valores para aplicação
em pessoal e encargos sociais:

Poder Judiciário - (5,6145%) - R$ 1.085 milhões
Poder Legislativo - (2,850%) - R$ 551 milhões
Ministério Público - (1,9%) - R$ 367 milhões
Fica claro que o espírito do legislador, ao fixar no Art. 20, item II, alíneas a), b) e d),

os percentuais da receita corrente líquida a serem utilizados como limite de gastos
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pelos  Outros  Poderes  e Órgãos  com suas folhas  de  pessoal  e  encargos  sociais,
certamente referia-se à receita efetivamente arrecadada e não àquela inicialmente
estimada sob o princípio do conservadorismo.

Se  fosse  o  caso,  aliás,  como  vem  ocorrendo  no  Estado  de  Minas  Gerais,  o
legislador,  em  flagrante  desrespeito  ao  princípio  da  isonomia  entre  os  Poderes,
estaria  reservando  unicamente  ao  Poder  Executivo  o  benefício  do  excesso  de
arrecadação, quando não é esse o espírito da Lei Complementar 101/00.

------------------------------
Emenda nº 11 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Texto da emenda: - Alterar o inciso VIII, com a seguinte redação:
VIII - Item de Despesa
- Alterar os incisos subsequentes de forma a reorganizar sua numeração
Justificação:  Inclusão do  “Item  de Despesa”  na  discriminação das  despesas  na

estrutura do Orçamento Fiscal.
O Orçamento Público é a principal forma de acesso e controle da sociedade sobre o

gasto e a arrecadação do Estado. Para tornar o acesso fácil, todo Orçamento Público
deve seguir o princípio da Transparência e da clareza nas informações ali contidas. O
princípio da Transparência é um dos alicerces do “Estado Democrático de Direito” ao
permitir acesso total às informações públicas e esse princípio é tão importante que na
Constituição Federal de 1988 foi inscrita uma série de princípios e regras tendentes a
assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos e os deveres de transparência do
Estado. Daí o princípio da transparência estar,  inicialmente, concretizado na Carta
Maior, através do art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV e LXXII, que assegura, por exemplo, a
todos o direito de dos órgãos públicos informações (dados) de interesse particular ou
de interesse coletivo ou geral.

Para  que  o  Princípio  da  Transparência  seja  respeitado  em  Minas  Gerais  é
necessário que o Orçamento Público do Estado apresente o “Item de Despesa” para
cada despesa pública a ser efetuada. Essa ação necessita de uma alteração no artigo
15º do Projeto de Lei nº 5.218/2014, que versa sobre as Diretrizes para a Elaboração
da Lei Orçamentária.

A Lei  4.320/64 estatui  as normas gerais  de  direito  financeiro para elaboração e
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controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do
Distrito Federal,  e em seu artigo 15º determina como devem ser discriminados as
despesas contidas na Lei Orçamentária:

“Art. 15º - Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á, no mínimo,
por elementos.”

O texto legal deixa bem claro, que o Elemento de Despesa é o mínimo! Não há
empecilho  legal  para  a  não  divulgação  no  Orçamento  Público  e  eventuais
Suplementação  Orçamentárias  do  “Item  de  Despesa”.  O  próprio  “Manual  de
Classificação Econômica da Despesa” disponibilizado pela Secretaria de Estado de
Plan

------------------------------
Emenda nº 12 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter  dotação  de  recursos  destinados  à  implantação  do  Parque
Tecnológico/Incubadora de Empresas da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior em Teófilo Otoni/MG.

------------------------------
Emenda nº 13 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à construção do Aeroporto Regional do Vale
do Mucuri.

------------------------------
Emenda nº 14 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à implantação da Zona de Processamento de
Exportação - ZPE de Teófilo Otoni/MG.

------------------------------
Emenda nº 15 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados ao melhor aparelhamento das polícias civil e
militar de Teófilo Otoni e dos demais municípios dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha.
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------------------------------
Emenda nº 16 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à realização da Feira Internacional de Pedras
Preciosas de Teófilo Otoni/MG.

------------------------------
Emenda nº 17 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à elaboração, por parte da Secretaria Estadual
de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  do  Plano  de  Desenvolvimento
Estratégico Sócio-Econômico para a Região dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha.

------------------------------
Emenda nº 18 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à construção do Estádio Municipal de Teófilo
Otoni/MG.

------------------------------
Emenda nº 19 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à manutenção do Centro de Convenções de
Teófio Otoni (EXPOMINAS IV).

------------------------------
Emenda nº 20 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à implantação da Fazenda Experimental da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais em Teófilo Otoni/MG.

------------------------------
Emenda nº 21 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à construção de casas populares em Teófilo
Otoni e demais municípios dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha.
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------------------------------
Emenda nº 22 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 50 o seguinte inciso X: “Art. 50 - (...) - X - a

simpificação dos procedimentos para a ampliação da oferta do ensino profisisonal e
tecnológico nas regiões de maior vulnerabilidade social do Estado, em especial a dos
Vales do Mucuri e Jequitinhonha.”

------------------------------
Emenda nº 23 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 50 o seguinte inciso XI: “Art. 50 - (...) - XI -

a  concessão  de  tratamento  tributário  simplificado,  destinado  à  atração  de  novos
empreendimentos  para  as  regiões  de  maior  vulnerabilidade social  do  Estado,  em
especial a dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha.”

------------------------------
Emenda nº 24 Autoria: Neilando Pimenta - PP
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: A Lei Orçamentária Anual deverá

conter dotação de recursos destinados à construção do Hospital Regional de Teófilo
Otoni/MG.

------------------------------
Emenda nº 25 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à promoção de ações

urbanísticas pontuais nos municípios do sul de minas.”
------------------------------
Emenda nº 26 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas ao fomento e apoio ao

turismo nos municípios mineiros.”
------------------------------
Emenda nº 27 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
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Art.  …  -  “A lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  a  intervenções  na
infraestrutura urbana e rural nos municípios do sul de minas.”

------------------------------
Emenda nº 28 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. … - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas a execução do Programa

de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Padem.”
------------------------------
Emenda nº 29 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art.  ...  -  “A lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  ao  atendimento  aos

municípios do sul de minas”
------------------------------
Emenda nº 30 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art.  ...  -  “A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  a  ampliação  e

reestruturação de espaços esportivos nos municípios do sul de minas.”
------------------------------
Emenda nº 31 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas ao estímulo à produção e

circulação cultural nos municípios do sul de minas.”
------------------------------
Emenda nº 32 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à execução das obras de

aumento de capacidade e restauração da Rodovia MG-290, trecho Pouso Alegre -
Ouro Fino -  Divisa MG/SP, que liga o município de Pouso Alegre à divisa com o
Estado de São Paulo, via município de Jacutinga.”

------------------------------
Emenda nº 33 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB



2119
____________________________________________________________________________

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à criar e equipar uma

unidade de terapia intensiva na Santa Casa de Misericórdia do município de Ouro
Fino.”

------------------------------
Emenda nº 34 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à instituir o polo fruticultor

de morango.”
------------------------------
Emenda nº 35 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas a pavimentação asfáltica

do trecho da Rodovia que liga o município de Cambuí ao município de Consolação.”
------------------------------
Emenda nº 36 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas a pavimentação asfáltica

da Avenida do Contorno, no município de Ouro Fino.”
------------------------------
Emenda nº 37 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art.  ...  -  “A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  a  aquisição  de

equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia do município de Jacutinga.”
------------------------------
Emenda nº 38 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas a pavimentação asfáltica

do trecho da Rodovia  que liga o município de Jacutinga ao município de Espírito
Santo do Pinhal/SP.”

------------------------------
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Emenda nº 39 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art. ... - “A lei orçamentária destinará recursos com vistas a construção de ponte na

Rodovia MG-350 que liga o município de Delfim Moreira à Rodovia BR-459.”
------------------------------
Emenda nº 40 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art.  …  -  “A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  a  aquisição  de

equipamentos para o Hospital Antônio Moreira da Costa no município de Santa Rita
do Sapucaí.”

------------------------------
Emenda nº 41 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art.  ...  -  “A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  ao  apoio  e

desenvolvimento do Conselho Tutelar no município de Ouro Fino.”
------------------------------
Emenda nº 42 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
“Art. - A Lei Orçamentária de 2015 conterá programas que contemplem:
I  -  a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, com

ações voltadas ao acesso à escolarização, inclusão de mulheres vulnerabilizadas e
atendimento materno-infantil, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio estabelecidos pelas Nações Unidas.

II  -  a  promoção  da  agricultura  familiar,  da  educação  e  da  proteção  ao  meio
ambiente, como forma de desenvolvimento sustentável para os homens, mulheres, e
minorias  étnicas,  como quilombolas  e  indígenas,  que  vivem  nas  zonas  rurais  do
Estado de Minas Gerais.”

Justificação: Visando uma igualdade entre a aplicação de recursos nas políticas
econômico-sociais de nosso Estado apresentamos a presente emenda.

------------------------------
Emenda nº 43 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
“A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de programas de

incentivo à prática da agroecologia e sua divulgação, nos termos da lei nº LEI 21146,
DE 14/01/2014, Institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica -
Peapo - e dá outras providências.”

Justificação: É necessário que o poder público incentive a produção de alimentos
agroecológico  que,  sem dúvida,  é  uma maneira  mais  saudável  de  alimentação a
qualquer  ser  humano.  É  dever  do  Poder  Executivo  incentivar  a  sua  produção  e
divulgação para  contribuir  com a segurança alimentar  de  todos e,  principalmente,
melhora na saúde e qualidade de vida.

------------------------------
Emenda nº 44 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
“A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de programas de

fornecimento de mudas de árvores nativas para recuperação de matas de topos e
ciliares.”

------------------------------
Emenda nº 45 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual de 2012 destinará recursos para implantação da

Política Estadual de Agricultura Urbana no Estado de Minas Gerais, de acordo com a
Lei nº 15.973 de 12 de janeiro de 2006.”

------------------------------
Emenda nº 46 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Orçamentária Anual de 2015 destinará recursos para a construção e

aquisição  de  equipamentos  visando  a  instalação  de  Casas  de  Parto  natural  nos
municípios.”

------------------------------
Emenda nº 47 Autoria: André Quintão - PT
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Texto  da emenda:  ACRESCENTEM-SE OS SEGUINTES INCISOS AO §  2º  DO
ART. 42:

VIII - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;
IX - ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;
X - aos programas de segurança pública;
XI - às ações oriundas de emendas populares aprovadas ao PPAG e a LOA
------------------------------
Emenda nº 48 Autoria: André Quintão - PT
Texto da emenda: O Art. 59 fica acrescido do seguinte parágrafo único:
Parágrafo único - A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:
I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS -;
II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -;
III - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG -;
IV - dos institutos de previdência;
V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.
------------------------------
Emenda nº 49 Autoria: André Quintão - PT
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
“Art.  ...  -  O  Poder  Executivo  deverá  incorporar,  nos  Relatórios  Institucionais  de

Monitoramento,  análise  qualitativa  e  detalhamento  da  execução orçamentária  dos
subprojetos e subprocessos que constam em cada ação, devendo apresentá-los nas
audiências públicas de monitoramento.”.

------------------------------
Emenda nº 50 Autoria: André Quintão - PT
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art.  -  A oferta  de  alimentação  escolar  nas  escolas  públicas  adotará,  de  forma

prioritária, o sistema de compra direta de no mínimo 30% de produtos regionais da
agricultura familiar, previstos na Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009.

------------------------------
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Emenda nº 51 Autoria: André Quintão - PT
Texto da emenda: O § 3º do art. 51 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 51 - ...
§ 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,  em  especial  as  de  economia  solidária  e  as  de
catadores de materiais recicláveis, bem como ao desenvolvimento institucional e à
melhoria da infraestrutura dos Municípios.

------------------------------
Emenda nº 52 Autoria: André Quintão - PT
Texto da emenda: ACRESCENTE-SE ONDE CONVIER:
art. - As despesas com a Assistência Social são de natureza obrigatória.
Justificação:  Segundo  o  Parecer  nº  075/2011,  da  Advocacia-Geral  da  União,

especialmente nas cláusulas 25, 26, 27 e 28, as transferências contidas na exceção
do art. 25 da LRF são consideradas de natureza obrigatória.

------------------------------
Emenda nº 53 Autoria: André Quintão - PT
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
Art.  ...  -  O  Poder  Executivo  promoverá  audiências  públicas  nas  regiões  de

planejamento, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Orçamento.
------------------------------
Emenda nº 54 Autoria: Cabo Júlio - PMDB
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 4º, o paragrafo único.
Art. 4º
Parágrafo único - Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar, entre

outros:
I - os direitos sociais da pessoa com deficiência com a promoção da sua integração

e participação efetiva na sociedade;
II - fortalecimento da política estadual antidrogas;
------------------------------
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Emenda nº 55 Autoria: Cabo Júlio - PMDB
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º os seguintes incisos:
I - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em ações

voltadas para a segurança pública;
II  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  direta  ou  indiretamente  de

suporte social e atenção à pessoa com deficiência;
III  -  demonstrativo da previsão das despesas de natureza indenizatória a serem

pagas nos exercicios 2014 e 2015, especialmente aquelas referente ao prêmio de
produtividade;

------------------------------
Emenda nº 56 Autoria: Cabo Júlio - PMDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde conviver:
“Art. .... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 alocará recursos

suficientes para implementação de Políticas Públicas para a Juventude.”
------------------------------
Emenda nº 57 Autoria: Cabo Júlio - PMDB
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
“Art.  ...  -  A Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2015 deverá  conter  recursos

necessários para ampliação e fortalecimento da políca estaudal antidrogas, o suporte
social e a atenção ao dependente químico”

------------------------------
Emenda nº 58 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:
“Art. (…) - Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados em ações

e  serviços  públicos  de  saúde,  serão  consideradas  as  despesas  empenhadas,
liquidadas  ou  não,  inscritas  em  restos  a  pagar  até  o  limite  das  disponibilidades
vinculadas de caixa ao final do exercício, demonstradas na forma do inciso I do art.
50 da Lei Complementar 101, de 2000.”.

Justificação: Uma vez aprovada a Lei Complementar nº 141, de 2012 e depois de
dez anos de embates tentando assegurar o cumprimento da Emenda Constitucional
nº 29, deveria ser desnecessária a normalização na LDO da aplicação mínima de
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recursos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, na análise das Contas
do Governador de 2012, o Tribunal de Contas do Estado apurou o índice 10,58% de
aplicação em ações e serviços públicos de saúde. O TCE não aceitou a inscrição do
valor  de  R$452.747.610,33  em  Restos  a  Pagar  não  Processados  sem  a
demonstração de que os recursos disponíveis no caixa único estavam vinculados à
saúde.  Nesse  sentido,  o  TCE  anota  que  “não  é  possível  separar,  no  total  das
disponibilidades  financeiras,  especificamente  o  montante  dos  recursos  ordinários
oriundos de impostos próprios e recursos transferidos, nomeados restritivamente no
inciso II, § 2° do art. 198 da CR/88, acrescentado pela EC 29/00, os quais compõem a
base vinculável da saúde, e, por conseguinte, poderiam acobertar os restos a pagar
específicos  da  saúde”.  Como  afirma  o  Ministério  Público  de  Contas,  "para  que
despesas  empenhadas  pudessem  ser  consideradas  como  liquidadas  ao  final  do
exercício,  seria  imprescindível  a  revelação  da  suficiência  financeira  vinculada  à
saúde". Até onde pudemos acompanhar, essa situação não foi corrigida em 2013,
pois, em abril de 2014, registra-se um total acumulado de R$901,4 milhões de restos
a pagar  pendentes  de  pagamento.  Torna-se,  assim,  absolutamente  imprescindível
que a Administração Estadual elabore a escrituração pública das disponibilidades de
caixa, evidenciando os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória, a
fim de que sejam identificados e escriturados de forma individualizada, exigência essa
prevista no art.50, I, da LRF.

------------------------------
Emenda nº 59 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:
“Art.  (…)  -  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem aplicados  na

manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  serão  consideradas  as  despesas
empenhadas,  liquidadas  ou  não,  inscritas  em  restos  a  pagar  até  o  limite  das
disponibilidades vinculadas de caixa ao final do exercício, demonstradas na forma do
inciso I do art. 50 da Lei Complementar 101, de 2000.”.

Justificação: Na análise das Contas do Governador de 2012, o Tribunal de Contas
do Estado apurou o índice de aplicação em MDE de 22,95%, tendo o Executivo mais
uma vez descumprido a vinculação constitucional de 25% das receitas de impostos e
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transferências  ao  ensino.  Na  apuração  do  índice  o  TCE  não  aceitou,  além  da
reiterada e ilegítima inclusão de despesas com inativos, a inscrição do valor de R$
61,343 milhões lançados em Restos a Pagar não Processados, uma vez que não foi
demonstrado  que  os  recursos  disponíveis  no  caixa  único  estavam  vinculados  à
educação.  Nesse  sentido,  o  TCE  anota  “a  inexistência  de  mecanismos  que
evidenciem a vinculação da destinação dos recursos disponíveis, o que significa que
os  restos  a  pagar  referentes  à  MDE  não  possuem  recursos  garantidos  ao  seu
pagamento”. Como afirma o Ministério Público de Contas, a “Constituição excepciona
a gestão comum, determinando, entre outras vinculações, a destinação específica de
recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino (...). E na presente análise,
não foi evidenciada a vinculação da receita para esse fim (...). O Ministério Público de
Contas  reconhece  a  irregularidade  da  conduta  em  comento”.  Torna-se,  assim,
absolutamente imprescindível que a Administração Estadual elabore a escrituração
pública das disponibilidades de caixa, evidenciando os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória,  a fim de que sejam identificados e escriturados de
forma individualizada, exigência essa prevista no art. 50, I, da LRF.

------------------------------
Emenda nº 60 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:
“Art.  (…)  -  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem aplicados  na

manutenção e desenvolvimento do ensino, não serão consideradas as despesas com
inativos e pensionistas da área da educação.”.

Justificação:  A  LDBEN  disciplina,  em  seu  art.  70,  quais  são  as  despesas
consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, e que, portanto, devem
entrar no cômputo do limite constitucional, no caso do Estado, nos 25% mínimos a
serem gastos com educação. Entre as despesas ali arroladas consta a "remuneração
e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação" e, ainda,
no art. 71, onde estão enumeradas as que não se enquadram como MDE, constam
aquelas  realizadas  com  “pessoal  docente  e  demais  trabalhadores  da  educação,
quando  em  desvio  de  função  ou  em  atividade  alheia  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino”.  A CR/88 distingue em seu texto os termos provento,



2127
____________________________________________________________________________

pensão e remuneração, aplicando o termo remuneração para os servidores ativos,
provento  para  os  inativos  e  pensão  para  os  pensionistas.  Diante  do  exposto,
considerando a interpretação conjunta dos artigos da constituição e das leis relativas
à  educação,  conclui-se  que,  para  fins  do  limite  constitucional  com  MDE,  a
componente  “remuneração”  deve  se  restringir  às  despesas  correspondentes  ao
pagamento do pessoal efetivo, que se encontra exercendo cargo, emprego ou função
na  atividade  do  ensino,  excluindo-se,  portanto,  as  despesas  com  inativos  e
pensionistas. O Tribunal de Contas do Estado assim também entendeu e normalizou
o assunto, por meio da Instrução Normativa nº 09, de 2011. Isso deveria bastar para
garantir a aplicação do mínimo constitucional no Estado, após anos de insuficiência
de investimentos. No entanto, em 2012, o TCE se viu obrigado a excluir  R$2,984
bilhões de despesas com inativos da Secretaria de Estado da Educação, Fundação
Helena Antipoff, Uemg e Unimontes, mesmo sob a vigência do Termo de Ajuste e
Gestão que desobrigou o Executivo do cumprimento integral da vinculação de 25%
das receitas de impostos e transferências ao ensino.

------------------------------
Emenda nº 61 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte artigo:
“Art.  (…)  -  A  lei  orçamentária  identificará  as  despesas  destinadas  a  repor  o

montante mínimo de ações e serviços públicos de saúde não atingido em orçamentos
anteriores.”.

Justificação: A Lei Complementar nº 141, de 2012, prevê em seu art. 25 que:
“Art  25  -  Eventual  diferença  que  implique  o  não  atendimento,  em  determinado

exercício,  dos  recursos  mínimos  previstos  nesta  Lei  Complementar  deverá,
observado o disposto no inciso  II  do  parágrafo  único  do  art.  160 da Constituição
Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração
da diferença,  sem prejuízo  do montante  mínimo do exercício de referência e das
sanções cabíveis.”

Conclui-se,  por  força  desse  dispositivo,  que  o  orçamento  poderá  contemplar
despesas  de  saúde  destinadas  a  repor  o  montante  mínimo  não  atingido  em
orçamentos anteriores e, por essa razão, essa parcela não pode ser computada no
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valor mínimo exigido para o exercício financeiro a que se refere o orçamento. Como
exemplo, podemos lembrar que em 2014 teria sido necessário o acréscimo de R$131
milhões ao mínimo de 12% para compensar o cancelamento de restos a pagar de
exercícios  anteriores  que tinham  sido  computados  como despesas  de saúde.  No
entanto,  não  é  possível  localizar  no  orçamento  essa  compensação.  A  proposta
procura  segregar  os  valores  destinados  a  cobrir  déficit  anterior  do  índice  mínimo
anual,  de modo a permitir  o  controle social  das ações de saúde,  como manda a
Constituição.

------------------------------
Emenda nº 62 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 8º o seguinte inciso:
“Art. 8º - (...)
(...) - detalhamento dos custos unitários médios mais representativos, utilizados na

elaboração dos orçamentos para os principais serviços de engenharia e obras.”.
Justificação:  Procuramos  ampliar  o  rol  de  informações  complementares  que

acompanham o projeto de orçamento do Estado de forma a permitir  a aferição da
compatibilidade da programação anual com os demais instrumentos de planejamento,
determinando  os  custos  da  ação  governamental.  A  mudança  proposta  tem
suplementarmente  a  finalidade de permitir  que a  Assembleia utilize  seu poder  de
emenda de forma mais realista, pois o custo aproximado das obras indicadas por
emendas parlamentares poderia ser calculado de forma mais rigorosa se os custos
médios do estado fossem divulgados.

------------------------------
Emenda nº 63 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 18 os seguintes parágrafos:
“Art. 18 - (...)
§ (…) - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições

de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos
cancelamentos de dotações  propostos  sobre  a  execução de atividade,  projeto  ou
operação especial objeto de cancelamento, assim como sobre as respectivas metas.

§ (...) - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as
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exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de  receitas para o
exercício.”.

Justificação:  As  modificações  aqui  propostas  têm  o  objetivo  de  regular  a
apresentação de créditos adicionais à apreciação dessa Casa, de modo a facilitar o
acompanhamento e fiscalização das modificações introduzidas na lei orçamentária.
Pretendemos, com a adoção dos mecanismos de controle e transparência propostos
ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas governamentais,
reforçando o sistema de planejamento pelo exercício da justificação circunstanciada
de todos os seus atos.

------------------------------
Emenda nº 64 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 29 os seguinte §§:
“Art. 29 - (...)
§ 1º - O convenente será comunicado pelo órgão concedente da ocorrência de fato

que  motive  a  suspensão ou  o  impedimento  de  liberação de recursos  a  título  de
transferências voluntárias.

§  2°  -  A Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cadastro  atualizado  relativo  à
adimplência  dos  municípios  para  efeito  de  transferência  voluntária  do  Estado  e
manterá  na  internet  relação  atualizada  dos  entes  que  apresentarem  motivos  de
suspensão ou impedimento de transferências voluntárias.”.

Justificação: A emenda busca criar condições para que os Municípios e entidades
tomem rápido conhecimento de qualquer evento que os impeçam de firmar convênios
com o Estado,  de  modo a tomar  tempestivamente  as  providencias  necessárias  à
regularização de suas relações com o Poder Público estadual.

------------------------------
Emenda nº 65 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto  da  emenda:  Acrescente-se  na  Subseção  III  da  seção II  do  Capítulo  III  o

seguinte artigo:
“Art. (…) - Os órgãos ou entidades concedentes deverão disponibilizar na internet

informações  contendo,  no  mínimo,  data  da  assinatura  dos  instrumentos  de
transferência  voluntária,  nome  do  convenente,  objeto  das  transferências,  valor
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liberado e classificação funcional, programática e econômica do respectivo crédito.
Parágrafo único - Os órgãos concedentes deverão ainda:
I - divulgar, pela internet:
a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;
b) no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o conjunto

de exigências e procedimentos, inclusive formulários, necessários à realização das
transferências;

c)  os  meios  para  apresentação  de  denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos
recursos transferidos;

II  -  viabilizar  acompanhamento,  pela  internet,  dos  processos  de  liberação  de
recursos;

III  -  adotar  procedimentos  claros,  objetivos,  simplificados  e  padronizados  que
orientem os  interessados  de modo a facilitar  o  seu acesso direto  aos  órgãos da
Administração Pública Estadual.”.

Justificação:  A emenda  pretende  estabelecer  procedimentos  que  simplifiquem  e
deem  transparência  à  execução  de  políticas  públicas  estaduais  por  meio  da
colaboração com os municípios. Propomos a publicação dos critérios que determinam
a escolha de um município como parceiro da Administração Estadual,  de modo a
garantir  a  impessoalidade  no exercício  discricionário  de  despesas  e  possibilitar  a
todos  os  municípios  a  igualdade  de  condições  na  disputa  dos  recursos
complementares estaduais.

------------------------------
Emenda nº 66 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 34 os seguintes §§, renumerando-se os

demais:
“Art. 34 - (...)
§ 2º -  A consolidação anual dos relatórios a que se refere o § 1º fará parte da

prestação de contas do Governador e sua análise integrará o parecer preliminar do
TCEMG.

§ 3º - Os eventuais responsáveis pela não apresentação tempestiva dos relatórios a
que se refere o § 1° ficam sujeitos às sanções previstas na legislação aplicável.”.
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Justificação:  Infelizmente,  tem  sido  prática  das  empresas  estatais  mineiras  a
desobediência de regras, constitucionais e legais, e princípios que regem a execução
orçamentária.  Sistematicamente o TCE-MG vem apontando,  na análise  anual  das
prestações  de  contas  do  Governador,  a  execução  de  despesas  sem  prévia
autorização orçamentária. Na última análise disponível, das Contas do Governador de
2012, o Tribunal de Contas detectou novamente a realização de despesas acima da
autorização  legislativa  por  empresas  estatais  constantes  no  Orçamento  de
Investimento. A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Distribuição S.A.;
CEMIG  Holding;  e  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  S.A  -  BDMG
contrariaram o art.  167,  II,  da CR/88, que proíbe expressamente “a realização de
despesas  ou  a  assunção  de  obrigações  diretas  que  excedam  os  créditos
orçamentários  ou  adicionais”,  incorrendo  em  crime  contra  as  finanças  públicas,
tipificado pela Lei 10.028, de 2000. A emenda aqui proposta tem o objetivo de dar
efetividade ao relatório  de  acompanhamento  do  Orçamento  de Investimentos  das
empresas  estatais  e,  consequentemente,  ao próprio  Orçamento  de  Investimentos.
Devemos notar, suplementarmente, que o procedimento de inclusão da prestação de
contas das empresas controladas que propomos é efetivado pela União, que inclui
análise  detalhada  da  execução  orçamentária  dos  investimentos  das  empresas
estatais entre os documentos que compõe a Prestação de Contas do Presidente da
República.

------------------------------
Emenda nº 67 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. (…) - O Executivo elaborará e aprovará em decreto o Programa de Dispêndios

Globais -  PDG das empresas estatais estaduais não dependentes, sistematizando
suas informações econômico financeiras com o objetivo de demonstrar o volume de
recursos e dispêndios e sua compatibilidade com as metas de política econômica
governamental.

§ 1º - O PDG conterá a discriminação:
I - das origens dos recursos;
II - das aplicações dos recursos;
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III - da demonstração do fluxo de caixa;
IV - do fechamento do fluxo de caixa; e,
V - dos Usos e Fontes dos recursos.
§ 2º - A parcela do PDG referente aos investimentos será detalhada no Orçamento

de Investimentos, na forma prevista nesta Lei.
§  3º  -  O  Poder  Executivo  publicará  boletim  trimestral  contendo  a  execução

consolidada e por empresa do PDG.”.
Justificação: A Constituição da República instituiu o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Poder  Público  com o  objetivo  de  dar  transparência à
atividade econômica do Estado e de ampliar a participação e controle do Legislativo,
e  mesmo do  Executivo,  sobre  as  ações  desenvolvidas  pelas  Estatais.  Apesar  do
status  constitucional  do  Orçamento  de  Investimentos,  o  TCE  vem  registrando
reiterada  desobediência  do  mesmo  por  parte  das  Empresas,  com  aplicação  de
recursos  acima  do  legalmente  autorizado.  Como  aponta  o  Ministério  Público  de
Contas,  “a  conduta  de  realizar  despesas  sem  cobertura  legal  revela  falta  de
planejamento”. Como o orçamento de investimento das empresas estatais não tem se
mostrado  instrumento  suficiente  para  o  adequado  controle  democrático  da
administração financeira das empresas, propomos a adoção em âmbito estadual do
PDG, instrumento de planejamento empregado pela União e adotado, por exemplo,
pelo Estado do Rio de Janeiro, como anexo do projeto de LOA. Dessa forma, todas
as despesas programadas pelas empresas estatais, e não apenas os investimentos,
teriam  a  devida  publicidade,  assim  como  ocorre  com  as  empresas  estatais
dependentes.  Não  propomos  a  extensão  do  rigor  do  orçamento  fiscal  a  estas
entidades,  criadas  justamente  para  intervir  no  domínio  econômico  com  maior
flexibilidade, mas sim permitir ao seu principal acionista, o cidadão, o conhecimento
geral das principais atividades previstas para o próximo ano.

------------------------------
Emenda nº 68 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 39 o seguinte §1º, passando o parágrafo

único a § 2º:
“Art. 39 - (...)
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§ 1º -  Os recursos alocados nas dotações previstas nos incisos do "caput"  não
poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade,
salvo por lei específica.”.

Justificação:  O  projeto  reproduz  norma  tradicionalmente  inserida  nas  LDO's  do
Estado, que restringe a participação do Legislativo na elaboração da lei orçamentária.
Julgamos ser necessária uma maior participação do Poder Legislativo na elaboração
da programação orçamentária, em nome do equilíbrio entre os Poderes. Acreditamos
que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes na elaboração do orçamento
seria restringir o uso das dotações listadas nos incisos como fonte de anulação de
recursos  para  atos  de  suplementação,  submetendo  o  Executivo  às  mesmas
limitações  impostas  ao  Legislativo.  Dessa  forma,  caso  seja  necessária  a
reprogramação das  despesas relacionadas nos  incisos,  esta  se  fará  por  meio  de
projeto de lei específica.

------------------------------
Emenda nº 69 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. (…) - Para cumprimento do art. 13 da Lei Complementar 101, de 2000, o Poder

Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias após a publicação dos
orçamentos  as  receitas  previstas  serão  desdobradas,  pelo  Poder  Executivo,  em
metas bimestrais de arrecadação, desdobradas por categoria econômica e origem.”.

Justificação:  A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  deu  grande  importância  ao
planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo, inclusive, a obrigação de se
limitar  os  empenhos,  como previsto  no  art.  39  do  PLDO,  caso  não  se  efetive  a
previsão de receita.  Para  isso,  o  art.  13  da  LRF determina  o  desdobramento  da
receita prevista em metas bimestrais de arrecadação. A emenda que apresentamos
tem o objetivo de dar total publicidade a essas metas, que hoje não são atualizadas
pela Secretaria da Fazenda.

------------------------------
Emenda nº 70 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 43 o seguinte inciso:
“Art. 43 - (...)
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(...) - os demonstrativos relacionados no art. 8º desta lei, atualizados de acordo com
a  execução  orçamentária,  com  periodicidade  estabelecida  em  regulamento,
obedecido o prazo máximo de três meses;

§ (...)”.
Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o
grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------
Emenda nº 71 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 43 o seguinte inciso:
“Art. 43 - (...)
(...) - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da arrecadação mensal

realizada até o mês anterior das receitas com as respectivas estimativas bimestrais,
bem como de eventuais reestimativas por força de lei;

§ (...)”.
Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o
grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------
Emenda nº 72 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 43 o seguinte inciso:
“Art. 43 - (...)
(...) - relatórios das despesas com publicidade institucional e com publicidade de

utilidade pública, discriminando o total das despesas da administração direta e da
indireta, incluindo as empresas controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou
entidade  responsável  pela  informação  veiculada  e  a  relação  das  agências
contratadas pelo Executivo.

§ (...)”.
Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o
grau de transparência orçamentária do Estado.
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------------------------------
Emenda nº 73 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 43 o seguinte inciso:
“Art. 43 - (...)
(...)  -  cópias dos contratos vigentes de dívida pública e, quando for o caso, sua

tradução.
§ (...)”.
Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o
grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------
Emenda nº 74 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 43 o seguinte inciso:
“Art. 43 - (...)
(...) - a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios de avaliação do

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, celebrado entre
o Estado de Minas Gerais e a União.

§ (...)”.
Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o
grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------
Emenda nº 75 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 43 o seguinte inciso:
“Art. 43 - (...)
(...) - contratos de Parceria público-privadas firmados pelo Estado e os respectivos

termos aditivos, bem como os cronogramas da previsão de recebimento de receitas e
de pagamento de contraprestações públicas, assim como o fluxo financeiro anual de
cada  contrato,  atualizado  trimestralmente,  evidenciando  as  fontes  dos  recursos
utilizados para as contraprestações pagas, inclusive dos contratos administrados por
intermédio da EMIP - Empresa Mineira de Parcerias.
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§ (...)”.
Justificação:  Segundo  o  Projeto  de  LDO,  “as  despesas  decorrentes  das

contraprestações  públicas  dos  contratos  de  Parcerias  Público-Privadas  -  PPP
vigentes no Estado de Minas Gerais  são efetuadas pela  empresa pública EMIP -
Empresa Mineira de Parcerias, subsidiária da Minas Gerais Participações S.A - MGI,
pertencente ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado”.
No entanto, as contraprestações das PPP's não são classificadas orçamentariamente
como investimentos, e sim como despesas correntes. Portanto, quem tentar se utilizar
o Orçamento de Investimentos para acompanhar as despesas decorrentes de PPP
ficará  sem  qualquer  dado.  Julgamos  insuficiente  o  procedimento  adotado  pelo
Executivo, que escreve, no anexo de metas fiscais, que “a título de informação, as
despesas  geradas  em  decorrência  da  contraprestação  pecuniária  assumida  pelo
Estado de Minas Gerais para o exercício de 2015 perfazem um montante aproximado
de R$ 340,9 milhões.” Acreditamos que despesas de valor tão elevado devem ser
divulgadas  com  maior  detalhamento  e  compromisso,  para  permitir  o  adequado
acompanhamento público e transparência. Procuramos garantir um patamar mínimo
de divulgação de informações sobre  a execução de despesas pelo Executivo,  de
modo a ampliar o grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------
Emenda nº 76 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Dê-se ao art. 47 do projeto a seguinte redação:
“Art. 47 - Será assegurado aos membros da Assembleia o acesso irrestrito, para

consulta, ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG -, ao Sistema
de Informações Gerenciais e Planejamento - SIGPLAN -, ao Sistema de Gestão de
Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-MG -,  ao
Sistema  Integrado  de  Administração  -  SIAD  -,  ao  Sistema  Integrado  de
Gerenciamento de Auditoria - SIGA -, ao Sistema Integrado de Obras Públicas - Siop
-, ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária - SGIV -, ao Sistema de
Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Infodeop  -,  assim  como  aos  respectivos  armazéns  de  dados,  e  aos  dados
consolidados do Sistema de Informação e Controle de Arrecadação e Fiscalização -
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SICAF -  e  do  Sistema Integrado  de Administração da Receita  Estadual  -  SIARE,
ressalvado o sigilo fiscal, para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários
a que se refere a alínea “b” do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as condições técnicas
de  acesso  e  o  treinamento  para  a  operação  dos  mecanismos  de  consulta  aos
sistemas referidos no caput.”.

Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é
necessário o total  acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de
despesas e receitas públicas.  Por esse motivo, propomos a ampliação do rol dos
sistemas que serão postos à disposição dos parlamentares.

------------------------------
Emenda nº 77 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto  da  emenda:  Acrescente-se  ao  Capítulo  IV  do  PL  o  seguinte  art.  51,

remunerando-se os demais:
“Art.  51  -  Somente  será  aprovado o projeto de lei  que institua  ou  altere  tributo

quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto na
arrecadação, devidamente justificada.

§  1º  -  Os  projetos  de  lei  que  resultem  em  renúncia  de  receita  em  razão  de
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, financeira,
creditícia  ou patrimonial,  ou que vinculem receitas a despesas, órgãos ou fundos,
deverão conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.”.

Justificação: A proposta visa garantir o exercício do princípio da motivação dos atos
administrativos na elaboração e aprovação de propostas que alterem a administração
das  receitas  estaduais,  assim  como efetivar  a  periódica  reavaliação  das  políticas
públicas  levadas  a  cabo  por  meio  financiamento  indireto,  consubstanciado  em
benefícios fiscais.

------------------------------
Emenda nº 78 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se Capítulo V do PL o seguinte artigo, renumerando-

se os demais:
“Art.  (…)  -  O  Poder  Executivo  publicará,  bimestralmente,  na  internet  e  em
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demonstrativo  a  ser  encaminhado  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária,  relatório discriminando as programações financiadas aos Municípios
pelo BDMG, informando o ente beneficiário e, no mínimo:

I - quanto à execução física:
a)  no  caso  de  realização  de  obras  e  serviços,  o  percentual  verificado  pela

realização parcial com medição atestada e aferida período;
b) no caso de aquisição de bens, a quantidade parcial entregue, atestada e aferida,
II - quanto à execução financeira, os saldos anteriores, as concessões no período,

os recebimentos no período, discriminando-se amortizações e encargos, e os saldos
atuais.”.

Justificação: A emenda procura dar publicidade aos financiamentos contratados por
entes  públicos  junto  a  agência  financeira  estadual,  tratando  esses  repasses  com
mecanismos  de  transparência  semelhantes  aos  utilizados  para  as  transferências
intergovernamentais do orçamento fiscal.

------------------------------
Emenda nº 79 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto  da  emenda:  Acrescente-se  no  Capítulo  V  do  PL  o  seguinte  artigo,

renumerando-se os demais:
“Art. (…) - O Tribunal de Contas do Estado incluirá no parecer preliminar sobre as

Contas  do  Governador  parecer  sobre  a  adequação  das  ações  e  financiamentos
concedidos em 2014 pelo BDMG e pelos  fundos do qual  é o  Banco é gestor  ou
agente financeiro à política de aplicação estabelecida nesta lei.”.

Justificação:  O  ilustre  Ministro  Humberto  Martins  do  STJ,  ao  entender  que  os
Bancos  Públicos  são  passíveis  de  fiscalização  pelos  Tribunais  de  Contas,
suplementarmente à supervisão exercida pelo Banco Central, esclarece que "todos os
sistemas e órgãos de controle e fiscalização de recursos públicos devem, em uma
República, ser valorizados e dotados de poderes implícitos idôneos para que sejam
atingidos os fins constitucionais".  Procuramos com essa emenda dar substância a
determinação constitucional  de que a LDO estabeleça a política de aplicação das
instituições financeiras públicas, criando instrumentos para que os órgãos de controle
externo verifiquem a aderência das instituições oficiais à política estabelecida.



2139
____________________________________________________________________________

------------------------------
Emenda nº 80 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto  da  emenda:  Acrescente-se  ao  Capítulo  VI  do  PL  o  seguinte  artigo,

remunerando-se os demais:
“Art.  (...)  -  Os projetos de autorização legislativa de operações financeiras serão

instruídos com a demonstração da relação custo-benefício e do interesse econômico
e social da operação, de que trata o § 1° do art. 32 da Lei Complementar Federal n°
101,  de  2000,  e  a  relação  dos  projetos  ou  atividades  orçamentárias  a  serem
financiados,  assim  como  das  condições  financeiras  da  operação,  incluindo,  no
mínimo, os prazos de amortização e carência do empréstimo, a taxa de juros e os
encargos a serem pagos, o indexador e a forma de repactuação do saldo devedor, e,
quando for o caso, proposta firme, protocolo de intenções ou instrumento congênere
firmado com a entidade financiadora.”.

Justificação:  A  proposta  visa  permitir,  por  parte  da  Assembleia,  o  pleno
conhecimento das condições de endividamento a serem assumidos pelo Estado, de
modo a que este Poder possa compartilhar com o Governo a responsabilidade pelo
futuro  da  gestão  fiscal  do  Estado,  fundamento  da  necessidade  constitucional  de
autorização legislativa.

------------------------------
Emenda nº 81 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 59 o seguinte parágrafo único:
“Art. 59. (...)
Parágrafo único. A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:
I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS;
II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - Suas -;
III - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais -

FAPEMIG;
IV - dos institutos de previdência”.
Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que está inserido na

LDO para o ano de 2003, o Executivo, em janeiro de 2004, promoveu a reversão ao
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Tesouro  de  R$318,85  milhões  de  superávit  da  FAPEMIG.  Esses  recursos  foram
destinados  à  FAPEMIG  por  vinculação  constitucional  e  sua  transferência  a  essa
entidade foi propositadamente retardada, impedindo sua efetiva aplicação. A manobra
foi expressamente reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, por representar claro desrespeito
a vontade da Constituição e ao Parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade
Fiscal, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas
serão utilizados apenas para atender  ao objeto de sua vinculação,  ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso". Procuramos, com a emenda,
preservar os mandamentos constitucionais de manobras contábeis que desvirtuam o
princípio republicano de respeito à legalidade.

------------------------------
Emenda nº 82 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto  da  emenda:  Acrescente-se  à Subseção IV da Seção II  do Capítulo  III  os

seguintes artigos:
“Art.  (…)  -  As  dotações  orçamentárias  destinadas  ao  pagamento  de  débitos

relativos  a  precatórios,  aprovadas  na  Lei  Orçamentária  de  2015  e  em  créditos
adicionais,  deverão  ser  integralmente  descentralizadas  ao  Tribunal  de  Justiça  de
Minas Gerais.

§  1º  -  A descentralização de que  trata  o  caput  deverá  ser  feita  pelo  órgão  ou
entidade detentor da dotação, imediatamente após a publicação da Lei Orçamentária
de 2014 e dos créditos adicionais, de acordo com decreto 42.419, de 13 de março de
2002, dispensada a celebração de convênio ou termo similar.

§ 2º - Caso o valor descentralizado seja insuficiente para o pagamento integral do
débito,  o  Tribunal  de  Justiça  deverá  providenciar,  junto  ao  órgão  ou  entidade
descentralizador, a complementação da dotação descentralizada.

§ 3º - Se as dotações descentralizadas referentes a precatórios forem superiores ao
valor necessário para o pagamento integral dos débitos relativos a essas despesas, o
Tribunal de Justiça deverá providenciar a devolução imediata do saldo da dotação
apurado e, se for  o caso, dos correspondentes recursos financeiros, da qual dará
conhecimento  aos  órgãos  ou  entidades  descentralizadores,  à  Secretaria  de
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Planejamento e Gestão e à Secretaria da Fazenda, salvo se houver necessidade de
abertura de créditos adicionais para o pagamento de precatórios.

§  4º  -  As  liberações  dos  recursos  financeiros  correspondentes  às  dotações
orçamentárias  descentralizadas  na  forma  deste  artigo  deverão  ser  realizadas
diretamente para o Tribunal de Justiça, de acordo com as regras de liberação para os
órgãos  do  Poder  Judiciário  previstas  nesta  Lei  e  a  programação  financeira
estabelecida  na  forma  do  art.  8º  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  serão
divulgadas no Portal do Tribunal de Justiça.

Art.  (…)  -  As  dotações  orçamentárias  originais  ou  adicionais  destinadas  ao
pagamento de precatórios não podem ser anuladas ou remanejadas, nem anulados
ou cancelados os empenhos e restos a pagar decorrentes, salvo prévia e expressa
autorização do presidente do Tribunal de Justiça devidamente justificada, ouvido o
juiz da execução afetada.”.

Justificação:  A Constituição  Federal  determina  que  as  dotações  destinadas  ao
pagamento de precatórios sejam incluídas nos orçamentos das entidades devedoras
e  consignadas  diretamente  ao  Poder  Judiciário,  concentrando  no  Presidente  do
Tribunal a autoridade de ordenador da despesa e a consequente responsabilidade.
Em Minas Gerais ainda não se estabeleceu o procedimento para o cumprimento do
disposto nos §§ 5º e 6º do art.  100 da Constituição Federal. Esta emenda visa a
adotar a prática já consagrada na Administração Federal,  de descentralização dos
créditos  orçamentários  e  adicionais  destinados  ao  pagamento  de  precatórios,
utilizando técnica  já  existente  na  Administração Estadual,  disciplinada no  Decreto
42.419/2002, apenas dispensando a celebração de convênio ou outro tipo de acordo,
desnecessário à vista da norma constitucional cogente.

------------------------------
Emenda nº 83 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. (…) - O envio ao Poder Legislativo dos projetos da lei orçamentária para 2015

e de Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 será
precedido da realização de audiências públicas regionais, com a finalidade da coleta
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de subsídios para sua elaboração,  de acordo com o art.  48 da Lei  complementar
101/2000.

§  1º  -  As  propostas  aprovadas  em  Audiência  Pública  serão  obrigatoriamente
incluídas na Proposta Orçamentária.”.

Justificação:  A proposta  visa  ampliar  a  possibilidade de participação popular  na
elaboração  do  orçamento,  fazendo  com  que  esta  incida  já  durante  o  primeiro
momento da sua elaboração. O que se pretende é evoluir do atual sistema, no qual a
proposta orçamentária é elaborada pelos órgãos de planejamento dos Poderes do
Estado, para um sistema de orçamento participativo, onde a incidência dos cidadãos
possa se dar de maneira ampla e soberana.

------------------------------
Emenda nº 84 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:
“Art. (…) - Apenas será concedido benefício fiscal ou realizada renúncia de receita

que  resulte  na  diminuição  dos  recursos  constitucionalmente  pertencentes  aos
municípios  caso  haja  previsão  orçamentária  de  transferências  para  compensação
financeira da perda de arrecadação.

Parágrafo  único  -  O  Projeto  e  a  Lei  Orçamentária  de  2014  discriminarão,  em
categorias  de  programação específicas,  as  dotações destinadas  às  transferências
aos  Municípios  para  compensação  das  perdas  de  arrecadação  decorrentes  de
desoneração, no montante mínimo de 25% da previsão de renúncia de receita do
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS prevista no anexo I.7
desta lei,  a ser distribuída pelos critérios estabelecidos pela Lei  18.030,  de 12 de
janeiro de 2009.”.

Justificação: A emenda acolhe a proposta do Senador Aécio Neves de estabelecer
norma  estabilizadora  sobre  os  repasses  decorrentes  de  impostos  compartilhados.
Ora, como há impostos e contribuições cujas receitas são compartilhadas com os
demais  entes  subnacionais,  torna-se claro  que a  implementação  de medidas  que
diminuem  a  arrecadação  desses  tributos,  certamente  terá  impacto  negativo  nas
receitas  das  demais  unidades  da  federação.  A  leitura  do  texto  constitucional
demonstra a necessidade de norma estabilizadora nas relações federais: nada deve
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impedir  que  o  governo  estadual  adote  medidas  fiscais  para  a  proteção  e
desenvolvimento  da  economia  do  Estado.  Nada,  porém, deve  impedir  a  imediata
compensação dos demais entes federados em vista da inequívoca perda de receitas
decorrentes  de  tais  medidas.  Em  essência,  a  presente  proposta  visa  criar  uma
sistemática  de  transferências  complementares  para  as  esferas  de  governo
municipais.

------------------------------
Emenda nº 85 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“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,  observadas  as  seguintes
diretrizes:

I - redução das desigualdades sociais;
II - geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;
III - gestão pública transparente, voltada para o serviço ao povo mineiro;
IV - valorização dos servidores estaduais.”.
Justificação: Propomos esta modificação por sugestão de movimentos sociais e do

DIEESE, para definir as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento de 2015.
------------------------------
Emenda nº 86 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Dê-se ao art. 4º e ao caput do art. 15 a seguinte redação:
“Art 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2015, que compreende o Orçamento

Fiscal,  o  Orçamento  da  Seguridade  Social  e  o  Orçamento  de  Investimento  das
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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. 15 - O Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social terão sua despesa

discriminada por:
(...).”.
Justificação: O Governo do Estado de MG, ao contrário de outros entes federados,

como o Estado de São Paulo e vários municípios mineiros, não vem cumprindo as
determinações constitucionais  de elaboração do Orçamento da Seguridade Social,
contrariando os art 165 e 169 da Constituição Federal. Apresentamos essa emenda,
por sugestão do DIEESE Subseção SINDIUTE, para assegurar a confecção deste
instrumento legal.

------------------------------
Emenda nº 87 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Dê-se ao parágrafo único do art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º (...).
Parágrafo único - O Poder Executivo publicará e tornará disponíveis para os demais

Poderes, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o TCEMG e para
os  Conselhos  de  Politicas  Publicas  estaduais,  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.”.

Justificação: Apresentamos essa emenda, sugerida pela Subseção SINDIUTE do
DIEESE,  para  contribuir  para  a  efetiva  transparência  fiscal,  permitindo  que  os
membros dos Conselhos saibam, antes da discussão das propostas orçamentárias de
suas  áreas,  quais  as  receitas  poderão  contar  para  aprovar  ou  não  as  despesas
programadas.

------------------------------
Emenda nº 88 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 8º o seguinte inciso:
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“Art. 8º (...)
(...)  -  demonstrativo  do  impacto  alcançado  pela  reestruturação  administrativa

realizada em 2014, especificando para cada órgão a despesa efetivada em 2013, a
projetada para 2014, e a orçada para 2015.”.

Justificação:  Como  aponta  o  DIEESE,  Subseção  SINDIUTE,  a  cada  nova
reestruturação  administrativa  da  gestão  governamental,  o  monitoramento  e
fiscalização da execução orçamentária pelos órgãos/entidades da sociedade civil fica
inviabilizado,  pois  a  prática  impede  a  comparação  intertemporal  das  despesas.
Procuramos com a emenda criar condições para a avaliação dos resultados obtidos
pela reforma administrativa.

------------------------------
Emenda nº 89 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. (...) - O montante total de novas desonerações fiscais no exercíco de 2015 fica

limitado a um por cento da Receita Corrente Líquida.”.
Justificação: Os valores estimados para renuncia, anistia e remissão fiscal tem tido

forte crescimento nos últimos anos no Estado, com impactos expressivos sobre os
orçamentos  das  áreas  sociais,  que  possuem,  por  determinação  constitucional,
recursos  vinculados,  e  dos  municípios  do  Estado.  Por  sugestão  do  DIEESE,
Subseção  SINDIUTE,  apresentamos  a  emenda  que  visa  a  limitar  o  montante  de
desonerações fiscais  de modo a permitir  a regularidade da prestação de serviços
estatais sem a geração de desequilíbrios financeiros.

------------------------------
Emenda nº 90 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:
“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
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outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e
inativos, discriminada por unidade orçamentária,  por vinculo funcional, e por cargo
emprego  ou  função,  vedada  a  aglutinação  de  funções,  informando  também  o
respectivo número de ocupantes ou membros.”.

Justificação:  Como  nota  o  DIEESE,  Subseção  SINDIUTE,  o  demonstrativo  de
Remuneração Trimestral publicado pela SEPLAG peca por não informar o vínculo dos
servidores  ativos  e,  para  órgãos  como  a  SEE-MG,  aglutina  funções  de  "PEB,
REGENTE,  DIRETOR  e  GESTOR  GOVERNAMENTAL"  gerando  distorções  na
analise das remunerações médias, já que são agrupadas gratificações diferenciadas.
Procuramos evitar essa distorção.

------------------------------
Emenda nº 91 Autoria: Bloco Minas sem Censura
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art.  (…) -  Os atos do processo de apreciação das Contas do Governador pelo

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de 2014 serão publicados em até 30
dias contados de sua realização.”.

Justificação:  Até  hoje  o  processo  de  apreciação  das  Contas  de  2012  estão
pendentes de publicação pelo TCE, em razão de recurso interposto pelo Executivo à
decisão proferida pelos Conselheiros do Tribunal.  Do mesmo modo, as Contas de
2013 ainda não têm nenhuma peça do processo publicado, às vésperas da conclusão
da elaboração do orçamento para 2015. Como é sabido de todos, o Relatório técnico
expedido  pelo  Tribunal  é  a  mais  detalhada  e  bem  fundamentada  análise  do
orçamento do estado e, independente da conclusão do processo, é de fundamental
importância que a sociedade tenha acesso as eu teor, mesmo antes do trâmite em
julgado do processo.

------------------------------
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 68/2014

Dispõe sobre operações societárias de empresas estatais e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minhas Gerais aprova:
Art. 1° - Os incisos  II  e  IV do § 4° e os §§ 15 e 17 do art. 14 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 14 - (...)
§ 4° - (...)
II - a autorização para instituir e extinguir sociedade de economia mista e empresa

pública controladas pelo Estado, por sua administração direta;
(...)
IV - a alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e sociedades de

economia mista, o controle pelo Estado, por sua administração direta, ressalvada a
alienação  de  ações  de  sociedades  cujo  objeto  social  seja,  exclusivamente,  a
participação minoritária no capital social de outras companhias.

(...)
§ 15 - Será de três quintos dos membros da Assembleia Legislativa o quórum para

aprovação da lei mencionada no § 4°, inciso IV, deste artigo, ressalvada a alienação
de ações para entidade sob controle acionário do poder público federal, estadual ou
municipal.

(...)
§  17  -  A desestatização  de  empresa  pública  ou  sociedade  de  economia  mista

controlada pelo Estado, por sua administração direta, e prestadora de serviço público
de distribuição dê gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica ou de saneamento básico, autorizada por lei nos termos deste artigo, será
submetida a referendo popular.”.

Art. 2° - O § 4° do art. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso V:

“Art. 14 - (...)
§ 4° - (...)
V - a alienação de ações que garantam às empresas públicas ou sociedades de

economia mista o controle de suas subsidiárias e controladas, ressalvadas:
a)  a  alienação  de  ações  de  subsidiárias  e  controladas  cujo  objeto  social  seja,

exclusivamente, a participação minoritária no capital social de outras companhias; e
b) a integralização de ações em outras subsidiárias ou em sociedades das quais as

referidas empresas públicas ou sociedades de economia mista participem, majoritária
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ou  minoritariamente,  neste  último  caso  com  garantia,  por  meio  de  acordo  de
acionistas, de participação no bloco de controle.”.

Art. 3° - O art. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 18:

“Art. 14 - (...)
§ 18 - As ressalvas previstas no inciso IV e na alínea “b” do inciso V do § 4° deste

artigo não se aplicam a:
I  -  empresas  públicas  ou  sociedades  de  economia  mista,  suas  subsidiárias  e

controladas, cujo objeto social seja a prestação de serviços públicos de saneamento
básico; e

II-  empresas  públicas  ou  sociedades  de  economia  mista,  suas  subsidiárias  e
controladas, constituídas após a data de promulgação desta emenda.”.

Art.  4° -  Esta emenda à Constituição do Estado entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Marques Abreu - Rômulo Veneroso - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.891/2011
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 1.891/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  3.407/2009,  “dispõe sobre a  utilização e  a
proteção ambiental das Serras da Moeda e da Calçada e dá outras providências”.

A proposição  foi  distribuída  às  Comissões de Constituição e Justiça  e  de  Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Comissão de Constituição e Justiça, em
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sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria com a Emenda 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, VIII, “b”, do Regimento Interno.

Apensamos aos autos o mapa com a alteração do perímetro da Área de Proteção
Sul  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  APA Sul  RMBH  -,  bem  como  os
arquivos digitais com as coordenadas georreferenciadas.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre a utilização e a proteção ambiental das Serras

da Moeda e da Calçada e dá outras providências. Resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.407, de 2009, a proposição decorre dos trabalhos da Comissão
Especial das Serras da Calçada e da Moeda, que teve lugar nesta Casa, entre os
meses de outubro de 2008 e abril de 2009.

As  origens  da  constituição  da  referida  comissão  estão  relacionadas  com  as
inúmeras  preocupações  dos  parlamentares  mineiros  com  as  questões  ambientais
relativas às Serras da Calçada e da Moeda ao longo da legislatura de 2007-2011.
Tendo em vista a tramitação simultânea da Proposta de Emenda à Constituição nº
16/2007,  que almejava  o  tombamento  da  Serra  da  Moeda,  do  Projeto  de  Lei  nº
1.304/2007, que propunha a anexação da Serra da Calçada ao Parque Estadual da
Serra  do  Rola-Moça,  e  do  Projeto  de  Lei  nº  124/2007,  que  também  propunha
alterações nos limites do parque estadual,  a comissão buscou refletir  amplamente
sobre  a  região,  de  modo  a  subsidiar  a  análise  das  proposições  de  forma  mais
qualificada.

A comissão realizou extenso debate sobre o potencial para usos alternativos do
solo e do subsolo das Serras da Calçada e da Moeda, concomitantemente com a
preservação dos patrimônios arqueológico, espeleológico e natural dessas áreas e
com a exploração de seu potencial ecoturístico. Para tanto, contou com expressiva
participação de parlamentares e de representantes do Ministério Público Estadual, do
Poder Executivo estadual,  de Prefeituras e Câmaras de Vereadores, de entidades
ambientalistas, de órgãos de pesquisa, de empresas mineradoras e de moradores da
região. Foram realizadas oito reuniões nas dependências da Assembleia Legislativa,
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sendo  três  destinadas  a  palestras  de  convidados  sobre  temas  previamente
divulgados, seguidas de debates com o público presente. Realizou-se, também, visita
técnica às serras, quando foram vistoriadas as áreas objeto das preocupações que
deram origem à Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda.

No que toca à região sob comento, é preciso esclarecer que a Serra da Moeda é
uma sequência montanhosa,  alinhada segundo a direção norte-sul,  com cerca de
50km  de  comprimento,  3km  de  largura  média  e  altitudes  máximas  superiores  a
1.500m. Essa elevação,  que abarca cerca de 240km², estende-se desde o Bairro
Jardim Canadá, na divisa dos Municípios de Nova Lima e Brumadinho,  até o Rio
Paraopeba, no Município de Congonhas. A Serra da Calçada, que tem cerca de 10km
de  extensão,  corresponde  a  uma denominação  local  do  setor  norte  da  Serra  da
Moeda e faz divisa com o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. Além de Nova
Lima, Brumadinho e Congonhas, a Serra da Moeda adentra os Municípios de Itabirito,
Belo Vale, Ouro Preto e Moeda.

De acordo com a publicação  Patrimônio natural-cultural e zoneamento ecológico-
econômico da Serra da Moeda,  elaborada pela empresa Brandt Meio Ambiente, a
região  da  Serra  da  Moeda  conta  significativos  atributos  ecológicos,  geológicos,
paisagísticos,  arqueológicos,  históricos  e  arquitetônicos,  que  podem  conferir-lhe  o
status de patrimônio natural  e  cultural.  Segundo a publicação,  a região apresenta
elevado potencial para a expansão urbana e a mineração, as quais,  em princípio,
geram conflitos entre si e com o meio ambiente, devendo conduzir, necessariamente,
à busca por medidas que visem à compatibilização desses usos do solo e do subsolo
com a proteção e a conservação dos patrimônios citados.

Visando  a  disciplinar  o  uso  do  solo  nas  Serras  da  Moeda  e  da  Calçada,  a
proposição em tela propõe critérios para ocupação do solo, supressão de vegetação
nativa e instalação de novos empreendimentos, e dispõe sobre medidas relacionadas
com a Área de Proteção Sul Região Metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul RMBH
-, como sua ampliação, de modo a abranger a extensão total das Serras da Moeda e
Calçada.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1, que apresentou.
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A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad
-, em resposta a diligência desta comissão, reconheceu a relevância ambiental do
projeto  em tela  e solicitou que fosse incorporado ao processo o mapeamento  do
polígono de ampliação da APA Sul RMBH, preferencialmente em bases cartográficas
digitais.  Diante  dessa  solicitação,  foram  recuperadas,  no  Instituto  Estadual  de
Florestas - IEF -, as bases cartográficas digitais e analógicas elaboradas em conjunto
pelo IEF e pela Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda, em 2009.
Esses arquivos encontram-se anexados aos autos e permitiram uma avaliação mais
acurada das modificações propostas pelo projeto de lei.

Em 12 de novembro de 2013, esta comissão realizou audiência pública para discutir
o projeto de lei, promovendo o diálogo com diversos representantes dos movimentos
sociais, do setor privado e do setor público. Prosseguindo com a discussão, em 2014
foi formado um grupo de trabalho com o objetivo de colher sugestões para o projeto.
O projeto foi discutido junto às demais propostas de proteção da Serra da Moeda, em
especial o Projeto de Lei nº 1.630, de 2011, do deputado Rogério Correia, que cria o
Monumento Natural da Serrinha, e o Projeto de Lei nº 1810, de 2011, do deputado
Délio Malheiros, que integra a Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola
Moça. Analisando as contribuições, consideramos adequado propor o Substitutivo nº
1, que delimita a área considerada mais importante para a preservação no Sinclinal
Moeda  e  lhe  confere  status de  proteção  integral  dentro  do  Sistema Estadual  de
Unidades de Conservação.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.891/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Integra a Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e Nova Lima,
ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça, criado pelo Decreto nº 36.071, de 27 de
setembro de 1994, e cria o Monumento Natural Estadual Mãe d'Água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

Da Integração da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça
Art.  1º  -  A Serra da Calçada,  localizada nos Municípios de Brumadinho e Nova
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Lima, com área de 2.145,75 hectares (dois mil cento e quarenta e cinco hectares e 75
ares),  conforme delimitação estabelecida no Anexo I  desta lei,  passa a integrar o
Parque Estadual da Serra do Rola Moça, criado pelo Decreto nº 36.071, de 27 de
setembro de 1994.

Art.  2º  -  Ficam  declarados  de  utilidade  pública,  para  desapropriação  de  pleno
domínio e de direitos possessórios, mediante acordo ou judicialmente, os terrenos e
as benfeitorias descritos no Anexo I desta lei, necessários à integração da Serra da
Calçada no Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

Art. 3º - O Instituto Estadual de Florestas - IEF -, observado o disposto na legislação
estadual pertinente, fica autorizado a promover a desapropriação de pleno domínio e
de  direitos  possessórios  das  áreas  descritas  no  art.  2º,  podendo,  para  efeito  de
imissão na posse, alegar a urgência de que trata o art. 15 do Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941.

Art.  4º - Os proprietários e posseiros de terrenos inseridos na área da Serra da
Calçada integrada ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça poderão utilizar os
imóveis como medida compensatória de natureza ambiental ou florestal, em especial
da mata atlântica, em processos de licenciamento ambiental.

Art.  5º  -  O  Conselho  Consultivo  do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola  Moça
reformulará o Plano de Manejo do parque, para que nele passe a constar a Serra da
Calçada,  prevendo o zoneamento da área e o desenvolvimento de programas de
manejo, de administração e de educação ambiental.

Art. 6º - O Instituto Estadual de Florestas - IEF -, em conjunto com a administração
do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, providenciarão estudo cartográfico com o
objetivo de promover a identificação dos imóveis confrontantes da Serra da Calçada
integrada à unidade de conservação.

Art.  7º - A zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Roça Moça
permanecerá  inalterada  enquanto  não for  atualizado o  seu plano de  manejo,  em
decorrência da integração da área da Serra da Calçada.

CAPÍTULO II
Do Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água

Art. 8º - Fica criado o Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água, situado na Serra
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da Moeda, no Município de Brumadinho, com área de 820,83ha (oitocentos e vinte
hectares e oitenta e três ares), cujos limites constam no memorial descritivo no Anexo
II desta lei.

Parágrafo  único  -  O  Monumento  Natural  Estadual  Mãe-d'Água  objetiva  a
conservação da natureza e  a preservação da beleza cênica e dos sítios  naturais
singulares da área descrita no Anexo II desta lei, bem como do seu entorno.

Art.  9º  -  Ficam  declarados  de  utilidade  pública,  para  desapropriação  de  pleno
domínio e de direitos possessórios, mediante acordo ou judicialmente, os terrenos e
benfeitorias necessários à implantação do Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água,
compreendidos nos limites previstos no Anexo II desta lei.

Art.  10  -  Caso não seja  possível  compatibilizar  os  objetivos da  unidade com a
utilização da terra e dos recursos naturais  do local  pelos  proprietários,  o Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, observado o disposto na legislação estadual pertinente,
fica  autorizado  a  promover  a  desapropriação  de  pleno  domínio  e  de  direitos
possessórios dos terrenos e benfeitorias descritos no Anexo II, podendo, para efeito
de imissão na posse, alegar a urgência de que trata o art. 15 do Decreto-Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 11 - Compete ao Instituto Estadual de Florestas - IEF:
I - instituir o Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água;
II - elaborar e implementar o Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual da

Mãe- d'Água.
Art.  12  -  Os  proprietários  e  posseiros  de  terrenos  afetados  com  a  criação  do

Monumento  Natural  Estadual  da  Mãe-d'Água  poderão  utilizar  os  imóveis  como
medida  compensatória  de  natureza  ambiental  ou  florestal,  em  especial  da  mata
atlântica, em processos de licenciamento ou autorização ambiental.

Art.  13 -  Até que seja implementado o Plano de Manejo do Monumento Natural
Estadual  Mãe-d'Água,  não  serão  admitidas  na  unidade  atividades  que  possam
prejudicar a integridade dos recursos naturais existentes na área.

Art. 14 - Enquanto não for definida pelo Plano de Manejo do Monumento Natural
Estadual Mãe-d'Água, a sua zona de amortecimento será a delimitada no Anexo III
desta  lei,  com  aproximadamente  336,52ha  (trezentos  e  trinta  e  seis  hectares  e
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cinquenta  e  dois  ares)  e  no  Anexo IV desta  lei,  com aproximadamente  376,45ha
(trezentos e setenta e seis hectares e quarenta e cinco ares).

Art.  15  -  O  poder  público  incentivará  a  criação  de  Reservas  Particulares  do
Patrimônio  Natural  -  RPPNs  -  na  área  de  amortecimento  do  Monumento  Natural
Estadual Mãe-d'Água.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º e 2º da Lei nº , de de de )
Limites, medidas e confrontações da Serra da Calçada: Inicia-se a descrição deste

perímetro no vértice V_1, de coordenadas N 7.780.065,266 m. e E 603.450,862 m.,
deste, segue com azimute de 121°28'46" e distância de 103,28 m., até o vértice V_2,
de coordenadas N 7.780.011,332 m. e E 603.538,944 m.; deste, segue com azimute
de  121°28'46"  e  distância  de  145,26  m.,  até  o  vértice  V_3,  de  coordenadas  N
7.779.935,480 m. e E 603.662,823 m.; deste, segue com azimute de 121°28'46" e
distância de 375,44 m., até o vértice V_4, de coordenadas N 7.779.739,428 m. e E
603.983,009 m.; deste, segue com azimute de 121°28'46" e distância de 369,74 m.,
até o vértice V_5, de coordenadas N 7.779.546,351 m. e E 604.298,336 m.; deste,
segue com azimute de 125°38'21" e distância de 228,42 m., até o vértice V_6, de
coordenadas N 7.779.413,257 m. e E 604.483,970 m.; deste, segue com azimute de
90°26'52"  e  distância  de  106,87  m.,  até  o  vértice  V_7,  de  coordenadas  N
7.779.412,422 m. e E 604.590,840 m.; deste, segue com azimute de 114°59'03" e
distância de 102,09 m., até o vértice V_8, de coordenadas N 7.779.369,303 m. e E
604.683,375 m.; deste, segue com azimute de 114°59'03" e distância de 91,11 m., até
o vértice V_9, de coordenadas N 7.779.330,823 m. e E 604.765,956 m.; deste, segue
com  azimute  de  132°49'45"  e  distância  de  29,81  m.,  até  o  vértice  V_10,  de
coordenadas N 7.779.310,560 m. e E 604.787,815 m.; deste, segue com azimute de
145°09'08"  e  distância  de  49,43  m.,  até  o  vértice  V_11,  de  coordenadas  N
7.779.269,998 m. e E 604.816,057 m.; deste, segue com azimute de 157°13'55" e
distância de 58,14 m., até o vértice V_12, de coordenadas N 7.779.216,387 m. e E
604.838,558 m.; deste, segue com azimute de 173°05'34" e distância de 32,01 m., até
o  vértice  V_13,  de  coordenadas  N 7.779.184,606 m. e  E 604.842,408 m.;  deste,
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segue com azimute de 148°11'24" e distância de 353,14 m., até o vértice V_14, de
coordenadas N 7.778.884,511 m. e E 605.028,546 m.; deste, segue com azimute de
148°11'24"  e  distância  de  61,27  m.,  até  o  vértice  V_15,  de  coordenadas  N
7.778.832,446 m. e E 605.060,840 m.; deste, segue com azimute de 150°53'03" e
distância de 0,64 m., até o vértice V_16, de coordenadas N 7.778.831,886 m. e E
605.061,152 m.; deste, segue com azimute de 150°53'03" e distância de 229,00 m.,
até o vértice V_17, de coordenadas N 7.778.631,822 m. e E 605.172,578 m.; deste,
segue com azimute de 126°21'19" e distância de 96,64 m., até o vértice V_18, de
coordenadas N 7.778.574,532 m. e E 605.250,411 m.; deste, segue com azimute de
138°44'10"  e  distância  de  366,22  m.,  até  o  vértice  V_19,  de  coordenadas  N
7.778.299,256 m. e E 605.491,941 m.; deste, segue com azimute de 138°44'10" e
distância de 250,85 m., até o vértice V_20, de coordenadas N 7.778.110,698 m. e E
605.657,383 m.; deste, segue com azimute de 124°49'56" e distância de 166,06 m.,
até o vértice V_21, de coordenadas N 7.778.015,846 m. e E 605.793,693 m.; deste,
segue com azimute de 146°22'23" e distância de 29,25 m., até o vértice V_22, de
coordenadas N 7.777.991,494 m. e E 605.809,890 m.; deste, segue com azimute de
146°22'23"  e  distância  de  15,00  m.,  até  o  vértice  V_23,  de  coordenadas  N
7.777.979,003 m. e E 605.818,197 m.; deste,  segue com azimute de 92°15'02" e
distância de 17,33 m., até o vértice V_24, de coordenadas N 7.777.978,322 m. e E
605.835,516 m.; deste, segue com azimute de 92°15'02" e distância de 8,92 m., até o
vértice V_25, de coordenadas N 7.777.977,972 m. e E 605.844,430 m.; deste, segue
com azimute de 0°58'58" e distância de 60,74 m., até o vértice V_26, de coordenadas
N 7.778.038,699 m. e E 605.845,472 m.; deste, segue com azimute de 0°58'58" e
distância de 1,95 m., até o vértice V_27, de coordenadas N 7.778.040,644 m. e E
605.845,505 m.; deste, segue com azimute de 266°54'26" e distância de 31,03 m., até
o  vértice  V_28,  de  coordenadas  N 7.778.038,970 m. e  E 605.814,524 m.;  deste,
segue com azimute de 41°06'37" e distância de 102,36 m., até o vértice V_29, de
coordenadas N 7.778.116,091 m. e E 605.881,825 m.; deste, segue com azimute de
40°52'10"  e  distância  de  260,65  m.,  até  o  vértice  V_30,  de  coordenadas  N
7.778.313,194 m. e E 606.052,378 m.; deste,  segue com azimute de 40°52'10" e
distância de 67,68 m., até o vértice V_31, de coordenadas N 7.778.364,371 m. e E
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606.096,661 m.; deste, segue com azimute de 15°55'34" e distância de 51,01 m., até
o  vértice  V_32,  de  coordenadas  N 7.778.413,424  m. e  E  606.110,658  m.;  deste,
segue com azimute de 15°55'34" e distância de 21,34 m., até o vértice V_33, de
coordenadas N 7.778.433,947 m. e E 606.116,514 m.; deste, segue com azimute de
154°03'09"  e  distância  de  476,60  m.,  até  o  vértice  V_34,  de  coordenadas  N
7.778.005,390 m. e E 606.325,049 m.; deste, segue com azimute de 184°20'51" e
distância de 160,05 m., até o vértice V_35, de coordenadas N 7.777.845,796 m. e E
606.312,917 m.; deste, segue com azimute de 171°28'09" e distância de 113,25 m.,
até o vértice V_36, de coordenadas N 7.777.733,801 m. e E 606.329,716 m.; deste,
segue com azimute de 166°18'36" e distância de 74,93 m., até o vértice V_37, de
coordenadas N 7.777.661,004 m. e E 606.347,449 m.; deste, segue com azimute de
180°54'34"  e  distância  de  58,81  m.,  até  o  vértice  V_38,  de  coordenadas  N
7.777.602,206 m. e E 606.346,515 m.; deste, segue com azimute de 193°34'49" e
distância de 173,63 m., até o vértice V_39, de coordenadas N 7.777.433,433 m. e E
606.305,746 m.; deste, segue com azimute de 194°24'24" e distância de 38,70 m., até
o  vértice  V_40,  de  coordenadas  N 7.777.395,948  m. e  E  606.296,117  m.;  deste,
segue com azimute de 194°42'30" e distância de 77,19 m., até o vértice V_41, de
coordenadas N 7.777.321,285 m. e E 606.276,518 m.; deste, segue com azimute de
204°01'13"  e  distância  de  38,63  m.,  até  o  vértice  V_42,  de  coordenadas  N
7.777.286,000 m. e E 606.260,794 m.; deste, segue com azimute de 204°01'13" e
distância de 55,37 m., até o vértice V_43, de coordenadas N 7.777.235,421 m. e E
606.238,253 m.; deste, segue com azimute de 215°15'23" e distância de 64,02 m., até
o  vértice  V_44,  de  coordenadas  N 7.777.183,146 m. e  E 606.201,300 m.;  deste,
segue com azimute de 215°15'23" e distância de 47,30 m., até o vértice V_45, de
coordenadas N 7.777.144,518 m. e E 606.173,994 m.; deste, segue com azimute de
213°46'49"  e  distância  de  49,57  m.,  até  o  vértice  V_46,  de  coordenadas  N
7.777.103,318 m. e E 606.146,434 m.; deste, segue com azimute de 212°40'20" e
distância de 50,70 m., até o vértice V_47, de coordenadas N 7.777.060,640 m. e E
606.119,064 m.; deste, segue com azimute de 208°48'04" e distância de 45,35 m., até
o  vértice  V_48,  de  coordenadas  N 7.777.020,904 m. e  E 606.097,217 m.;  deste,
segue com azimute de 204°50'33" e distância de 33,07 m., até o vértice V_49, de
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coordenadas N 7.776.990,898 m. e E 606.083,326 m.; deste, segue com azimute de
189°39'36"  e  distância  de  44,50  m.,  até  o  vértice  V_50,  de  coordenadas  N
7.776.947,033 m. e E 606.075,860 m.; deste, segue com azimute de 175°56'28" e
distância de 41,91 m., até o vértice V_51, de coordenadas N 7.776.905,227 m. e E
606.078,826 m.; deste, segue com azimute de 167°19'10" e distância de 37,51 m., até
o  vértice  V_52,  de  coordenadas  N 7.776.868,636 m. e  E 606.087,059 m.;  deste,
segue com azimute de 150°15'19" e distância de 33,81 m., até o vértice V_53, de
coordenadas N 7.776.839,278 m. e E 606.103,835 m.; deste, segue com azimute de
146°18'35"  e  distância  de  45,92  m.,  até  o  vértice  V_54,  de  coordenadas  N
7.776.801,071 m. e E 606.129,307 m.; deste, segue com azimute de 139°51'03" e
distância de 38,03 m., até o vértice V_55, de coordenadas N 7.776.772,002 m. e E
606.153,828 m.; deste, segue com azimute de 135°00'00" e distância de 44,16 m., até
o  vértice  V_56,  de  coordenadas  N 7.776.740,775 m. e  E 606.185,055 m.;  deste,
segue com azimute de 133°53'54" e distância de 38,94 m., até o vértice V_57, de
coordenadas N 7.776.713,772 m. e E 606.213,117 m.; deste, segue com azimute de
133°53'54"  e  distância  de  29,70  m.,  até  o  vértice  V_58,  de  coordenadas  N
7.776.693,177 m. e E 606.234,520 m.; deste, segue com azimute de 120°26'03" e
distância de 86,60 m., até o vértice V_59, de coordenadas N 7.776.649,312 m. e E
606.309,183 m.; deste, segue com azimute de 144°14'46" e distância de 17,55 m., até
o  vértice  V_60,  de  coordenadas  N 7.776.635,068 m. e  E 606.319,439 m.;  deste,
segue com azimute de 150°34'39" e distância de 18,65 m., até o vértice V_61, de
coordenadas N 7.776.618,823 m. e E 606.328,601 m.; deste, segue com azimute de
159°54'17"  e  distância  de  33,13  m.,  até  o  vértice  V_62,  de  coordenadas  N
7.776.587,715 m. e E 606.339,982 m.; deste, segue com azimute de 176°11'09" e
distância de 23,80 m., até o vértice V_63, de coordenadas N 7.776.563,965 m. e E
606.341,565 m.; deste, segue com azimute de 176°11'09" e distância de 60,38 m., até
o  vértice  V_64,  de  coordenadas  N 7.776.503,718 m. e  E 606.345,582 m.;  deste,
segue com azimute de 180°31'50" e distância de 45,19 m., até o vértice V_65, de
coordenadas N 7.776.458,532 m. e E 606.345,164 m.; deste, segue com azimute de
180°31'50"  e  distância  de  55,61  m.,  até  o  vértice  V_66,  de  coordenadas  N
7.776.402,922 m. e E 606.344,649 m.; deste, segue com azimute de 175°07'15" e
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distância de 68,35 m., até o vértice V_67, de coordenadas N 7.776.334,818 m. e E
606.350,462 m.; deste, segue com azimute de 170°45'49" e distância de 132,40 m.,
até o vértice V_68, de coordenadas N 7.776.204,130 m. e E 606.371,714 m.; deste,
segue com azimute de 161°01'47" e distância de 51,73 m., até o vértice V_69, de
coordenadas N 7.776.155,212 m. e E 606.388,530 m.; deste, segue com azimute de
161°01'47"  e  distância  de  93,27  m.,  até  o  vértice  V_70,  de  coordenadas  N
7.776.067,010 m. e E 606.418,849 m.; deste, segue com azimute de 160°57'10" e
distância de 108,07 m., até o vértice V_71, de coordenadas N 7.775.964,855 m. e E
606.454,118 m.; deste, segue com azimute de 158°17'45" e distância de 111,26 m.,
até o vértice V_72, de coordenadas N 7.775.861,483 m. e E 606.495,264 m.; deste,
segue com azimute de 153°08'15" e distância de 110,75 m., até o vértice V_73, de
coordenadas N 7.775.762,682 m. e E 606.545,307 m.; deste, segue com azimute de
155°13'29"  e  distância  de  60,13  m.,  até  o  vértice  V_74,  de  coordenadas  N
7.775.708,083 m. e E 606.570,506 m.; deste, segue com azimute de 155°13'29" e
distância de 33,41 m., até o vértice V_75, de coordenadas N 7.775.677,752 m. e E
606.584,506 m.; deste, segue com azimute de 148°50'26" e distância de 46,90 m., até
o  vértice  V_76,  de  coordenadas  N 7.775.637,620 m. e  E 606.608,771 m.;  deste,
segue com azimute de 165°57'50" e distância de 34,63 m., até o vértice V_77, de
coordenadas N 7.775.604,022 m. e E 606.617,171 m.; deste, segue com azimute de
186°52'54"  e  distância  de  54,52  m.,  até  o  vértice  V_78,  de  coordenadas  N
7.775.549,890 m. e E 606.610,638 m.; deste, segue com azimute de 198°12'09" e
distância de 47,49 m., até o vértice V_79, de coordenadas N 7.775.504,777 m. e E
606.595,803 m.; deste, segue com azimute de 192°48'15" e distância de 76,24 m., até
o  vértice  V_80,  de  coordenadas  N 7.775.430,429 m. e  E 606.578,906 m.;  deste,
segue com azimute de 207°17'57" e distância de 111,14 m., até o vértice V_81, de
coordenadas N 7.775.331,663 m. e E 606.527,931 m.; deste, segue com azimute de
217°40'59"  e  distância  de  75,37  m.,  até  o  vértice  V_82,  de  coordenadas  N
7.775.272,018 m. e E 606.481,860 m.; deste, segue com azimute de 219°52'58" e
distância de 68,44 m., até o vértice V_83, de coordenadas N 7.775.219,504 m. e E
606.437,978 m.; deste, segue com azimute de 230°17'24" e distância de 24,55 m., até
o  vértice  V_84,  de  coordenadas  N 7.775.203,822 m. e  E 606.419,096 m.;  deste,
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segue com azimute de 230°17'24" e distância de 47,03 m., até o vértice V_85, de
coordenadas N 7.775.173,772 m. e E 606.382,914 m.; deste, segue com azimute de
241°18'18"  e  distância  de  57,92  m.,  até  o  vértice  V_86,  de  coordenadas  N
7.775.145,965 m. e E 606.332,111 m.; deste, segue com azimute de 241°18'18" e
distância de 43,16 m., até o vértice V_87, de coordenadas N 7.775.125,241 m. e E
606.294,251 m.; deste, segue com azimute de 232°55'37" e distância de 52,64 m., até
o  vértice  V_88,  de  coordenadas  N 7.775.093,509 m. e  E 606.252,252 m.;  deste,
segue com azimute de 211°15'49" e distância de 61,14 m., até o vértice V_89, de
coordenadas N 7.775.041,245 m. e E 606.220,520 m.; deste, segue com azimute de
190°32'21"  e  distância  de  40,82  m.,  até  o  vértice  V_90,  de  coordenadas  N
7.775.001,113 m. e E 606.213,054 m.; deste, segue com azimute de 176°00'33" e
distância de 40,23 m., até o vértice V_91, de coordenadas N 7.774.960,981 m. e E
606.215,854 m.; deste, segue com azimute de 168°10'42" e distância de 32,62 m., até
o  vértice  V_92,  de  coordenadas  N 7.774.929,053 m. e  E 606.222,537 m.;  deste,
segue com azimute de 159°36'48" e distância de 27,05 m., até o vértice V_93, de
coordenadas N 7.774.903,699 m. e E 606.231,959 m.; deste, segue com azimute de
155°48'25"  e  distância  de  51,80  m.,  até  o  vértice  V_94,  de  coordenadas  N
7.774.856,452 m. e E 606.253,186 m.; deste, segue com azimute de 144°18'20" e
distância de 237,10 m., até o vértice V_95, de coordenadas N 7.774.663,896 m. e E
606.391,523 m.; deste, segue com azimute de 142°51'52" e distância de 168,71 m.,
até o vértice V_96, de coordenadas N 7.774.529,401 m. e E 606.493,371 m.; deste,
segue com azimute de 155°19'24" e distância de 157,95 m., até o vértice V_97, de
coordenadas N 7.774.385,875 m. e E 606.559,314 m.; deste, segue com azimute de
171°40'28"  e  distância  de  38,67  m.,  até  o  vértice  V_98,  de  coordenadas  N
7.774.347,610 m. e E 606.564,914 m.; deste, segue com azimute de 158°39'41" e
distância de 32,67 m., até o vértice V_99, de coordenadas N 7.774.317,177 m. e E
606.576,803 m.; deste, segue com azimute de 146°18'35" e distância de 37,45 m., até
o vértice V_100, de coordenadas N 7.774.286,013 m. e E 606.597,579 m.; deste,
segue com azimute de 135°00'00" e distância de 19,08 m., até o vértice V_101, de
coordenadas N 7.774.272,521 m. e E 606.611,071 m.; deste, segue com azimute de
136°38'06"  e  distância  de  36,33  m.,  até  o  vértice  V_102,  de  coordenadas  N
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7.774.246,111 m. e E 606.636,016 m.; deste, segue com azimute de 142°29'45" e
distância de 42,64 m., até o vértice V_103, de coordenadas N 7.774.212,283 m. e E
606.661,977 m.; deste, segue com azimute de 153°26'06" e distância de 37,56 m., até
o vértice V_104, de coordenadas N 7.774.178,684 m. e E 606.678,776 m.; deste,
segue com azimute de163°44'23" e distância de 70,00 m., até o vértice V_105, de
coordenadas N 7.774.111,487 m. e E 606.698,375 m.; deste, segue com azimute de
170°51'30"  e  distância  de  64,54  m.,  até  o  vértice  V_106,  de  coordenadas  N
7.774.047,768 m. e E 606.708,629 m.; deste, segue com azimute de 238°53'51" e
distância de 372,86 m., até o vértice V_107, de coordenadas N 7.773.855,160 m. e E
606.389,372 m.; deste, segue com azimute de 246°36'53" e distância de 255,98 m.,
até o vértice V_108, de coordenadas N 7.773.753,560 m. e E 606.154,422 m.; deste,
segue com azimute de 239°51'31" e distância de 227,63 m., até o vértice V_109, de
coordenadas N 7.773.639,260 m. e E 605.957,571 m.; deste, segue com azimute de
252°58'46"  e  distânciade  325,40  m.,  até  o  vértice  V_110,  de  coordenadas  N
7.773.544,009 m. e E 605.646,421 m.; deste, segue com azimute de 255°57'50" e
distância de 209,45 m., até o vértice V_111, de coordenadas N 7.773.493,209 m. e E
605.443,220 m.; deste, segue com azimute de 332°21'14" e distância de 150,54 m.,
até o vértice V_112, de coordenadas N 7.773.626,560 m. e E 605.373,370 m.; deste,
segue com azimute de 319°42'28" e distância de 382,95 m., até o vértice V_113, de
coordenadas N 7.773.918,660 m. e E 605.125,720 m.; deste, segue com azimute de
280°00'29"  e  distância  de  219,24  m.,  até  o  vértice  V_114,  de  coordenadas  N
7.773.956,760 m. e E 604.909,819 m.; deste, segue com azimute de 265°56'20" e
distância de 144,40 m., até o vértice V_115, de coordenadas N 7.773.946,534 m. e E
604.765,785 m.; deste, segue com azimute de 335°05'31" e distância de 0,04 m., até
o vértice V_116,  de coordenadas N 7.773.946,572 m. e E 604.765,768 m.; deste,
segue com azimute de 264°20'31" e distância de 22,67 m., até o vértice V_117, de
coordenadas N 7.773.944,337 m. e E 604.743,209 m.; deste, segue com azimute de
260°18'36"  e  distância  de  12,00  m.,  até  o  vértice  V_118,  de  coordenadas  N
7.773.942,317 m. e E 604.731,379 m.; deste, segue com azimute de 272°58'19" e
distância de 8,87 m., até o vértice V_119, de coordenadas N 7.773.942,777 m. e E
604.722,519 m.; deste, segue com azimute de 294°13'08" e distância de 5,90 m., até
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o vértice V_120, de coordenadas N 7.773.945,197 m. e E 604.717,139 m.; deste,
segue com azimute de 316°12'39" e distância de 8,70 m., até o vértice V_121, de
coordenadas N 7.773.951,477 m. e E 604.711,119 m.; deste, segue com azimute de
305°06'01"  e  distância  de  8,68  m.,  até  o  vértice  V_122,  de  coordenadas  N
7.773.956,467 m. e E 604.704,019 m.; deste, segue com azimute de 303°37'20" e
distância de 7,03 m., até o vértice V_123, de coordenadas N 7.773.960,357 m. e E
604.698,169 m.; deste, segue com azimute de 268°19'20" e distância de 14,69 m., até
o vértice V_124, de coordenadas N 7.773.959,927 m. e E 604.683,489 m.; deste,
segue com azimute de 254°11'45" e distância de 12,81 m., até o vértice V_125, de
coordenadas N 7.773.956,437 m. e E 604.671,159 m.; deste, segue com azimute de
217°34'15"  e  distância  de  15,20  m.,  até  o  vértice  V_126,  de  coordenadas  N
7.773.944,387 m. e E 604.661,889 m.; deste, segue com azimute de 222°40'12" e
distância de 11,48 m., até o vértice V_127, de coordenadas N 7.773.935,947 m. e E
604.654,109 m.; deste, segue com azimute de 234°03'10" e distância de 6,83 m., até
o vértice V_128, de coordenadas N 7.773.931,937 m. e E 604.648,579 m.; deste,
segue com azimute de 231°18'11" e distância de 9,66 m., até o vértice V_129, de
coordenadas N 7.773.925,897 m. e E 604.641,039 m.; deste, segue com azimute de
231°28'11"  e  distância  de  7,59  m.,  até  o  vértice  V_130,  de  coordenadas  N
7.773.921,167 m. e E 604.635,099 m.; deste, segue com azimute de 253°46'33" e
distância de 2,54 m., até o vértice V_131, de coordenadas N 7.773.920,457 m. e E
604.632,659 m.; deste, segue com azimute de 249°52'14" e distância de 7,70 m., até
o vértice V_132, de coordenadas N 7.773.917,807 m. e E 604.625,429 m.; deste,
segue com azimute de 294°32'06" e distância de 11,99 m., até o vértice V_133, de
coordenadas N 7.773.922,787 m. e E 604.614,519 m.; deste, segue com azimute de
308°20'00"  e  distância  de  3,29  m.,  até  o  vértice  V_134,  de  coordenadas  N
7.773.924,827 m. e E 604.611,939 m.; deste, segue com azimute de 284°31'45" e
distância de 11,84 m., até o vértice V_135, de coordenadas N 7.773.927,797 m. e E
604.600,479 m.; deste, segue com azimute de 278°47'00" e distância de 12,90 m., até
o vértice V_136, de coordenadas N 7.773.929,767 m. e E 604.587,729 m.; deste,
segue com azimute de 261°30'40" e distância de 4,74 m., até o vértice V_137, de
coordenadas N 7.773.929,067 m. e E 604.583,039 m.; deste, segue com azimute de
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221°20'52"  e  distância  de  6,33  m.,  até  o  vértice  V_138,  de  coordenadas  N
7.773.924,317 m. e E 604.578,859 m.; deste, segue com azimute de 215°26'45" e
distância de 4,35 m., até o vértice V_139, de coordenadas N 7.773.920,777 m. e E
604.576,339 m.; deste, segue com azimute de 278°34'15" e distância de 8,45 m., até
o vértice V_140, de coordenadas N 7.773.922,037 m. e E 604.567,979 m.; deste,
segue com azimute de 264°26'22" e distância de 8,36 m., até o vértice V_141, de
coordenadas N 7.773.921,227 m. e E 604.559,659 m.; deste, segue comazimute de
245°59'19"  e  distância  de  9,54  m.,  até  o  vértice  V_142,  de  coordenadas  N
7.773.917,347 m. e E 604.550,949 m.; deste, segue com azimute de 247°01'08" e
distância de 12,81 m., até o vértice V_143, de coordenadas N 7.773.912,347 m. e E
604.539,159 m.; deste, segue com azimute de 250°08'47" e distância de 18,14 m., até
o vértice V_144, de coordenadas N 7.773.906,187 m. e E 604.522,099 m.; deste,
segue com azimute de 215°53'29" e distância de 5,27 m., até o vértice V_145, de
coordenadas N 7.773.901,917 m. e E 604.519,009 m.; deste, segue com azimute de
255°47'03"  e  distância  de  11,61  m.,  até  o  vértice  V_146,  de  coordenadas  N
7.773.899,067 m. e E 604.507,759 m.; deste, segue com azimute de 255°42'43" e
distância de 11,59 m., até o vértice V_147, de coordenadas N 7.773.896,207 m. e E
604.496,529 m.; deste, segue com azimute de 263°56'01" e distância de 16,18 m., até
o vértice V_148, de coordenadas N 7.773.894,497 m. e E 604.480,439 m.; deste,
segue com azimute de 300°06'49" e distância de 12,72 m., até o vértice V_149, de
coordenadas N 7.773.900,877 m. e E 604.469,439 m.; deste, segue com azimute de
315°32'55"  e  distância  de  12,55  m.,  até  o  vértice  V_150,  de  coordenadas  N
7.773.909,837 m. e E 604.460,649 m.; deste, segue com azimute de 279°50'01" e
distância de 9,13 m., até o vértice V_151, de coordenadas N 7.773.911,397 m. e E
604.451,649 m.; deste, segue com azimute de 240°18'15" e distância de 14,49 m., até
o vértice V_152, de coordenadas N 7.773.904,217 m. e E 604.439,059 m.; deste,
segue com azimute de 247°23'04" e distância de 10,19 m., até o vértice V_153, de
coordenadas N 7.773.900,297 m. e E 604.429,649 m.; deste, segue com azimute de
259°42'46"  e  distância  de  14,50  m.,  até  o  vértice  V_154,  de  coordenadas  N
7.773.897,707 m. e E 604.415,379 m.; deste, segue com azimute de 255°02'38" e
distância de 14,96 m., até o vértice V_155, de coordenadas N 7.773.893,847 m. e E
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604.400,929 m.; deste, segue com azimute de 253°46'43" e distância de 18,83 m., até
o vértice V_156, de coordenadas N 7.773.888,587 m. e E 604.382,849 m.; deste,
segue com azimute de 242°34'13" e distância de 6,82 m., até o vértice V_157, de
coordenadas N 7.773.885,447 m. e E 604.376,799 m.; deste, segue com azimute de
231°49'31"  e  distância  de  7,38  m.,  até  o  vértice  V_158,  de  coordenadas  N
7.773.880,887 m. e E 604.370,999 m.; deste, segue com azimute de 224°10'15" e
distância de 11,24 m., até o vértice V_159, de coordenadas N 7.773.872,827 m. e E
604.363,169 m.; deste, segue com azimute de 334°55'35" e distância de 6,70 m., até
o vértice V_160, de coordenadas N 7.773.878,897 m. e E 604.360,329 m.; deste,
segue com azimute de 290°34'08" e distância de 10,36 m., até o vértice V_161, de
coordenadas N 7.773.882,537 m. e E 604.350,629 m.; deste, segue com azimute de
340°17'20"  e  distância  de  10,08  m.,  até  o  vértice  V_162,  de  coordenadas  N
7.773.892,027 m. e E 604.347,229 m.; deste, segue com azimute de 325°49'00" e
distância de 12,89 m., até o vértice V_163, de coordenadas N 7.773.902,687 m. e E
604.339,989 m.; deste, segue com azimute de 257°18'09" e distância de 19,52 m., até
o vértice V_164, de coordenadas N 7.773.898,397 m. e E 604.320,949 m.; deste,
segue com azimute de 216°50'49" e distância de 14,96 m., até o vértice V_165, de
coordenadas N 7.773.886,427 m. e E 604.311,979 m.; deste, segue com azimute de
252°09'22"  e  distância  de  26,37  m.,  até  o  vértice  V_166,  de  coordenadas  N
7.773.878,347 m. e E 604.286,879 m.; deste, segue com azimute de 255°51'59" e
distância de 17,12 m., até o vértice V_167, de coordenadas N 7.773.874,167 m. e E
604.270,279 m.; deste, segue com azimute de 276°06'27" e distância de 12,78 m., até
o vértice V_168, de coordenadas N 7.773.875,527 m. e E 604.257,569 m.; deste,
segue com azimute de 309°29'48" e distância de 21,60 m., até o vértice V_169, de
coordenadas N 7.773.889,267 m. e E 604.240,899 m.; deste, segue com azimute de
324°00'58"  e  distância  de  28,07  m.,  até  o  vértice  V_170,  de  coordenadas  N
7.773.911,977 m. e E 604.224,409 m.; deste, segue com azimute de 276°52'49" e
distância de 13,94 m., até o vértice V_171, de coordenadas N 7.773.913,647 m. e E
604.210,569 m.; deste, segue com azimute de 225°17'01" e distância de 2,86 m., até
o vértice V_172, de coordenadas N 7.773.911,637 m. e E 604.208,539 m.; deste,
segue com azimute de 219°17'22" e distância de 24,16 m., até o vértice V_173, de
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coordenadas N 7.773.892,937 m. e E 604.193,240 m.; deste, segue com azimute de
274°47'48"  e  distância  de  20,09  m.,  até  o  vértice  V_174,  de  coordenadas  N
7.773.894,617 m. e E 604.173,220 m.; deste, segue com azimute de 276°21'06" e
distância de 5,51 m., até o vértice V_175, de coordenadas N 7.773.895,227 m. e E
604.167,740 m.; deste, segue com azimute de 308°11'30" e distância de 19,68 m., até
o vértice V_176, de coordenadas N 7.773.907,397 m. e E 604.152,270 m.; deste,
segue com azimute de 297°28'17" e distância de 19,23 m., até o vértice V_177, de
coordenadas N 7.773.916,267 m. e E 604.135,210 m.; deste, segue com azimute de
295°09'54"  e  distância  de  24,53  m.,  até  o  vértice  V_178,  de  coordenadas  N
7.773.926,696 m. e E 604.113,010 m.; deste, segue com azimute de 277°46'30" e
distância de 13,23 m., até o vértice V_179, de coordenadas N 7.773.928,486 m. e E
604.099,900 m.; deste, segue com azimute de 284°38'24" e distância de 15,19 m., até
o vértice V_180, de coordenadas N 7.773.932,326 m. e E 604.085,200 m.; deste,
segue com azimute de 298°50'09" e distância de 26,97 m., até o vértice V_181, de
coordenadas N 7.773.945,336 m. e E 604.061,570 m.; deste, segue com azimute de
308°32'26"  e  distância  de  43,56  m.,  até  o  vértice  V_182,  de  coordenadas  N
7.773.972,476 m. e E 604.027,500 m.; deste, segue com azimute de 310°55'06" e
distância de 22,15 m., até o vértice V_183, de coordenadas N 7.773.986,986 m. e E
604.010,760 m.; deste, segue com azimute de 278°06'07" e distância de 14,40 m., até
o vértice V_184, de coordenadas N 7.773.989,016 m. e E 603.996,500 m.; deste,
segue com azimute de 251°27'31" e distância de 11,92 m., até o vértice V_185, de
coordenadas N 7.773.985,226 m. e E 603.985,200 m.; deste, segue com azimute de
344°01'50"  e  distância  de  9,78  m.,  até  o  vértice  V_186,  de  coordenadas  N
7.773.994,626 m. e E 603.982,510 m.; deste, segue com azimute de 351°30'49" e
distância de 6,37 m., até o vértice V_187, de coordenadas N 7.774.000,926 m. e E
603.981,570 m.; deste, segue com azimute de 310°11'03" e distância de 17,44 m., até
o vértice V_188, de coordenadas N 7.774.012,176 m. e E 603.968,250 m.; deste,
segue com azimute de 303°14'19" e distância de 11,97 m., até o vértice V_189, de
coordenadas N 7.774.018,736 m. e E 603.958,240 m.; deste, segue com azimute de
275°09'41"  e  distância  de  36,24  m.,  até  o  vértice  V_190,  de  coordenadas  N
7.774.021,996 m. e E 603.922,150 m.; deste, segue com azimute de 229°55'30" e
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distância de 3,54 m., até o vértice V_191, de coordenadas N 7.774.019,716 m. e E
603.919,440 m.; deste, segue com azimute de 268°09'13" e distância de 16,14 m., até
o vértice V_192, de coordenadas N 7.774.019,196 m. e E 603.903,310 m.; deste,
segue com azimute de 293°47'21" e distância de 7,39 m., até o vértice V_193, de
coordenadas N 7.774.022,176 m. e E 603.896,550 m.; deste, segue com azimute de
16°56'10"  e  distância  de  5,56  m.,  até  o  vértice  V_194,  de  coordenadas  N
7.774.027,496 m. e E 603.898,170 m.; deste, segue com azimute de 320°13'04" e
distância de 12,60 m., até o vértice V_195, de coordenadas N 7.774.037,176 m. e E
603.890,110 m.; deste, segue com azimute de 314°33'27" e distância de 8,24 m., até
o vértice V_196, de coordenadas N 7.774.042,956 m. e E 603.884,240 m.; deste,
segue com azimute de 354°39'42" e distância de 6,13 m., até o vértice V_197, de
coordenadas N 7.774.049,056 m. e E 603.883,670 m.; deste, segue com azimute de
334°24'05"  e  distância  de  14,58  m.,  até  o  vértice  V_198,  de  coordenadas  N
7.774.062,206 m. e E 603.877,370 m.; deste, segue com azimute de 244°35'12" e
distância de 16,24 m., até o vértice V_199, de coordenadas N 7.774.055,236 m. e E
603.862,700 m.; deste, segue com azimute de 236°53'04" e distância de 14,94 m., até
o vértice V_200, de coordenadas N 7.774.047,076 m. e E 603.850,190 m.; deste,
segue com azimute de 282°58'21" e distância de 9,67 m., até o vértice V_201, de
coordenadas N 7.774.049,246 m. e E 603.840,770 m.; deste, segue com azimute de
4°31'03"  e  distância  de  8,51  m.,  até  o  vértice  V_202,  de  coordenadas  N
7.774.057,726 m. e E 603.841,440 m.; deste,  segue com azimute de 34°53'55" e
distância de 11,05 m., até o vértice V_203, de coordenadas N 7.774.066,786 m. e E
603.847,760 m.; deste, segue com azimute de 18°08'32" e distância de 29,10 m., até
o vértice V_204, de coordenadas N 7.774.094,436 m. e E 603.856,820 m.; deste,
segue com azimute de 323°57'21" e distância de 12,63 m., até o vértice V_205, de
coordenadas N 7.774.104,646 m. e E 603.849,390 m.; deste, segue com azimute de
4°03'09"  e  distância  de  19,67  m.,  até  o  vértice  V_206,  de  coordenadas  N
7.774.124,266 m. e E 603.850,780 m.; deste, segue com azimute de 277°46'33" e
distância de 26,31 m., até o vértice V_207, de coordenadas N 7.774.127,826 m. e E
603.824,710 m.; deste, segue com azimute de 224°08'30" e distância de 18,41 m., até
o vértice V_208,  de coordenadas N 7.774.114,616 m. e E 603.811,890 m.; deste,
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segue com azimute de 279°16'12" e distância de 4,41 m., até o vértice V_209, de
coordenadas N 7.774.115,326 m. e E 603.807,540 m.; deste, segue com azimute de
287°04'10"  e  distância  de  13,93  m.,  até  o  vértice  V_210,  de  coordenadas  N
7.774.119,416 m. e E 603.794,220 m.; deste, segue com azimute de 273°56'48" e
distância de 12,64 m., até o vértice V_211, de coordenadas N 7.774.120,286 m. e E
603.781,610 m.; deste, segue com azimute de 323°35'51" e distância de 14,71 m., até
o vértice V_212, de coordenadas N 7.774.132,126 m. e E 603.772,880 m.; deste,
segue com azimute de 1°15'16" e distância de 10,96 m., até o vértice V_213, de
coordenadas N 7.774.143,086 m. e E 603.773,120 m.; deste, segue com azimute de
318°59'04"  e  distância  de  14,86  m.,  até  o  vértice  V_214,  de  coordenadas  N
7.774.154,296 m. e E 603.763,370 m.; deste, segue com azimute de 295°21'16" e
distância de 19,90 m., até o vértice V_215, de coordenadas N 7.774.162,816 m. e E
603.745,390 m.; deste, segue com azimute de 341°17'03" e distância de 6,45 m., até
o vértice V_216, de coordenadas N 7.774.168,926 m. e E 603.743,320 m.; deste,
segue com azimute de 89°52'44" e distância de 9,46 m., até o vértice V_217, de
coordenadas N 7.774.168,946 m. e E 603.752,780 m.; deste, segue com azimute de
0°28'56"  e  distância  de  10,69  m.,  até  o  vértice  V_218,  de  coordenadas  N
7.774.179,636 m. e E 603.752,870 m.; deste, segue com azimute de 340°28'41" e
distância de 17,84 m., até o vértice V_219, de coordenadas N 7.774.196,446 m. e E
603.746,910 m.; deste, segue com azimute de 17°41'50" e distância de 27,99 m., até
o vértice V_220, de coordenadas N 7.774.223,116 m. e E 603.755,420 m.; deste,
segue com azimute de 328°54'31" e distância de 7,71 m., até o vértice V_221, de
coordenadas N 7.774.229,716 m. e E 603.751,440 m.; deste, segue com azimute de
281°29'50"  e  distância  de  11,99  m.,  até  o  vértice  V_222,  de  coordenadas  N
7.774.232,106 m. e E 603.739,690 m.; deste, segue com azimute de 311°36'27" e
distância de 20,19 m., até o vértice V_223, de coordenadas N 7.774.245,516 m. e E
603.724,590 m.; deste, segue com azimute de 339°17'05" e distância de 15,58 m., até
o vértice V_224, de coordenadas N 7.774.260,086 m. e E 603.719,080 m.; deste,
segue com azimute de 324°48'19" e distância de 10,88 m., até o vértice V_225, de
coordenadas N 7.774.268,976 m. e E 603.712,810 m.; deste, segue com azimute de
31°43'20"  e  distância  de  11,79  m.,  até  o  vértice  V_226,  de  coordenadas  N



2167
____________________________________________________________________________

7.774.279,006 m. e E 603.719,010 m.; deste,  segue com azimute de 61°27'42" e
distância de 15,20 m., até o vértice V_227, de coordenadas N 7.774.286,266 m. e E
603.732,360 m.; deste, segue com azimute de 3°17'46" e distância de 11,48 m., até o
vértice V_228, de coordenadas N 7.774.297,726 m. e E 603.733,020 m.; deste, segue
com  azimute  de  300°15'04"  e  distância  de  15,86  m.,  até  o  vértice  V_229,  de
coordenadas N 7.774.305,716 m. e E 603.719,320 m.; deste, segue com azimute de
312°01'59"  e  distância  de  21,31  m.,  até  o  vértice  V_230,  de  coordenadas  N
7.774.319,986 m. e E 603.703,490 m.; deste, segue com azimute de 297°50'53" e
distância de 24,17 m., até o vértice V_231, de coordenadas N 7.774.331,276 m. e E
603.682,120 m.; deste, segue com azimute de 310°14'31" e distância de 5,88 m., até
o vértice V_232, de coordenadas N 7.774.335,076 m. e E 603.677,630 m.; deste,
segue com azimute de 331°59'42" e distância de 12,99 m., até o vértice V_233, de
coordenadas N 7.774.346,546 m. e E 603.671,530 m.; deste, segue com azimute de
316°05'55"  e  distância  de  10,33  m.,  até  o  vértice  V_234,  de  coordenadas  N
7.774.353,986 m. e E 603.664,370 m.; deste, segue com azimute de 297°07'57" e
distância de 14,45 m., até o vértice V_235, de coordenadas N 7.774.360,576 m. e E
603.651,510 m.; deste, segue com azimute de 307°06'02" e distância de 12,91 m., até
o vértice V_236, de coordenadas N 7.774.368,366 m. e E 603.641,210 m.; deste,
segue com azimute de 284°54'36" e distância de 22,27 m., até o vértice V_237, de
coordenadas N 7.774.374,096 m. e E 603.619,690 m.; deste, segue com azimute de
287°02'18"  e  distância  de  13,75  m.,  até  o  vértice  V_238,  de  coordenadas  N
7.774.378,126 m. e E 603.606,540 m.; deste, segue com azimute de 258°55'00" e
distância de 7,44 m., até o vértice V_239, de coordenadas N 7.774.376,696 m. e E
603.599,241 m.; deste, segue com azimute de 265°31'46" e distância de 13,47 m., até
o vértice V_240, de coordenadas N 7.774.375,646 m. e E 603.585,811 m.; deste,
segue com azimute de 231°56'41" e distância de 38,77 m., até o vértice V_241, de
coordenadas N 7.774.351,746 m. e E 603.555,281 m.; deste, segue com azimute de
203°35'12"  e  distância  de  28,49  m.,  até  o  vértice  V_242,  de  coordenadas  N
7.774.325,636 m. e E 603.543,881 m.; deste, segue com azimute de 222°07'08" e
distância de 11,96 m., até o vértice V_243, de coordenadas N 7.774.316,766 m. e E
603.535,861 m.; deste, segue com azimute de 313°44'23" e distância de 17,04 m., até
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o vértice V_244, de coordenadas N 7.774.328,546 m. e E 603.523,551 m.; deste,
segue com azimute de 327°25'59" e distância de 37,64 m., até o vértice V_245, de
coordenadas N 7.774.360,266 m. e E 603.503,291 m.; deste, segue com azimute de
270°42'37"  e  distância  de  0,60  m.,  até  o  vértice  V_246,  de  coordenadas  N
7.774.360,273 m. e E 603.502,691 m.; deste, segue com azimute de 352°11'14" e
distância de 2,76 m., até o vértice V_247, de coordenadas N 7.774.363,004 m. e E
603.502,316 m.; deste, segue com azimute de 264°26'20" e distância de 24,95 m., até
o vértice V_248, de coordenadas N 7.774.360,586 m. e E 603.477,481 m.; deste,
segue com azimute de 270°25'21" e distância de 23,05 m., até o vértice V_249, de
coordenadas N 7.774.360,756 m. e E 603.454,431 m.; deste, segue com azimute de
294°12'56"  e  distância  de  17,02  m.,  até  o  vértice  V_250,  de  coordenadas  N
7.774.367,736 m. e E 603.438,911 m.; deste, segue com azimute de 332°53'59" e
distância de 7,66 m., até o vértice V_251, de coordenadas N 7.774.374,556 m. e E
603.435,421 m.; deste, segue com azimute de 349°51'58" e distância de 15,29 m., até
o vértice V_252, de coordenadas N 7.774.389,606 m. e E 603.432,731 m.; deste,
segue com azimute de 310°06'25" e distância de 11,44 m., até o vértice V_253, de
coordenadas N 7.774.396,976 m. e E 603.423,981 m.; deste, segue com azimute de
270°50'26"  e  distância  de  17,04  m.,  até  o  vértice  V_254,  de  coordenadas  N
7.774.397,226 m. e E 603.406,941 m.; deste, segue com azimute de 243°04'35" e
distância de 15,72 m., até o vértice V_255, de coordenadas N 7.774.390,106 m. e E
603.392,921 m.; deste, segue com azimute de 265°05'05" e distância de 14,12 m., até
o vértice V_256, de coordenadas N 7.774.388,896 m. e E 603.378,851 m.; deste,
segue com azimute de 328°20'21" e distância de 7,75 m., até o vértice V_257, de
coordenadas N 7.774.395,496 m. e E 603.374,781 m.; deste, segue com azimute de
344°49'39"  e  distância  de  30,45  m.,  até  o  vértice  V_258,  de  coordenadas  N
7.774.424,886 m. e E 603.366,811 m.; deste, segue com azimute de 336°07'12" e
distância de 26,83 m., até o vértice V_259, de coordenadas N 7.774.449,415 m. e E
603.355,951 m.; deste, segue com azimute de 267°08'45" e distância de 17,07 m., até
o vértice V_260, de coordenadas N 7.774.448,565 m. e E 603.338,901 m.; deste,
segue com azimute de 257°03'15" e distância de 32,63 m., até o vértice V_261, de
coordenadas N 7.774.441,255 m. e E 603.307,101 m.; deste, segue com azimute de
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238°05'47"  e  distância  de  5,96  m.,  até  o  vértice  V_262,  de  coordenadas  N
7.774.438,105 m. e E 603.302,041 m.; deste, segue com azimute de 188°07'38" e
distância de 27,80 m., até o vértice V_263, de coordenadas N 7.774.410,586 m. e E
603.298,111 m.; deste, segue com azimute de 188°10'51" e distância de 15,95 m., até
o vértice V_264, de coordenadas N 7.774.394,796 m. e E 603.295,841 m.; deste,
segue com azimute de 184°25'50" e distância de 15,15 m., até o vértice V_265, de
coordenadas N 7.774.379,696 m. e E 603.294,671 m.; deste, segue com azimute de
59°08'17"  e  distância  de  15,46  m.,  até  o  vértice  V_266,  de  coordenadas  N
7.774.387,626 m. e E 603.307,941 m.; deste,  segue com azimute de 34°14'48" e
distância de 26,26 m., até o vértice V_267, de coordenadas N 7.774.409,336 m. e E
603.322,721 m.; deste, segue com azimute de 57°25'53" e distância de 14,88 m., até
o vértice V_268, de coordenadas N 7.774.417,346 m. e E 603.335,261 m.; deste,
segue com azimute de 116°45'16" e distância de 12,17 m., até o vértice V_269, de
coordenadas N 7.774.411,866 m. e E 603.346,131 m.; deste, segue com azimute de
148°35'28"  e  distância  de  14,35  m.,  até  o  vértice  V_270,  de  coordenadas  N
7.774.399,616 m. e E 603.353,611 m.; deste, segue com azimute de 169°26'08" e
distância de 11,45 m., até o vértice V_271, de coordenadas N 7.774.388,356 m. e E
603.355,711 m.; deste, segue com azimute de 186°48'53" e distância de 29,08 m., até
o vértice V_272, de coordenadas N 7.774.359,486 m. e E 603.352,261 m.; deste,
segue com azimute de 200°41'06" e distância de 6,77 m., até o vértice V_273, de
coordenadas N 7.774.353,156 m. e E 603.349,871 m.; deste, segue com azimute de
259°37'11"  e  distância  de  8,82  m.,  até  o  vértice  V_274,  de  coordenadas  N
7.774.351,566 m. e E 603.341,191 m.; deste, segue com azimute de 268°08'24" e
distância de 24,03 m., até o vértice V_275, de coordenadas N 7.774.350,786 m. e E
603.317,171 m.; deste, segue com azimute de 271°04'53" e distância de 21,72 m., até
o vértice V_276, de coordenadas N 7.774.351,196 m. e E 603.295,451 m.; deste,
segue com azimute de 256°54'56" e distância de 11,97 m., até o vértice V_277, de
coordenadas N 7.774.348,486 m. e E 603.283,791 m.; deste, segue com azimute de
194°05'55"  e  distância  de  11,13  m.,  até  o  vértice  V_278,  de  coordenadas  N
7.774.337,696 m. e E 603.281,081 m.; deste, segue com azimute de 130°51'19" e
distância de 9,29 m., até o vértice V_279, de coordenadas N 7.774.331,616 m. e E
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603.288,111 m.; deste, segue com azimute de 104°29'25" e distância de 29,37 m., até
o vértice V_280, de coordenadas N 7.774.324,266 m. e E 603.316,551 m.; deste,
segue com azimute de 124°24'18" e distância de 13,11 m., até o vértice V_281, de
coordenadas N 7.774.316,856 m. e E 603.327,371 m.; deste, segue com azimute de
208°18'41"  e  distância  de  11,01  m.,  até  o  vértice  V_282,  de  coordenadas  N
7.774.307,166 m. e E 603.322,151 m.; deste, segue com azimute de 291°33'47" e
distância de 7,59 m., até o vértice V_283, de coordenadas N 7.774.309,956 m. e E
603.315,091 m.; deste, segue com azimute de 289°44'49" e distância de 4,97 m., até
o vértice V_284,  de coordenadas N 7.774.311,636 m. e E 603.310,411 m.; deste,
segue com azimute de 240°14'50" e distância de 18,10 m., até o vértice V_285, de
coordenadas N 7.774.302,656 m. e E 603.294,701 m.; deste, segue com azimute de
250°23'35"  e  distância  de  18,09  m.,  até  o  vértice  V_286,  de  coordenadas  N
7.774.296,586 m. e E 603.277,661 m.; deste, segue com azimute de 256°08'46" e
distância de 12,95 m., até o vértice V_287, de coordenadas N 7.774.293,486 m. e E
603.265,091 m.; deste, segue com azimute de 286°09'01" e distância de 16,90 m., até
o vértice V_288, de coordenadas N 7.774.298,186 m. e E 603.248,861 m.; deste,
segue com azimute de 323°42'47" e distância de 14,94 m., até o vértice V_289, de
coordenadas N 7.774.310,226 m. e E 603.240,021 m.; deste, segue com azimute de
347°50'49"  e  distância  de  13,73  m.,  até  o  vértice  V_290,  de  coordenadas  N
7.774.323,646 m. e E 603.237,131 m.; deste,  segue com azimute  de 11°37'25" e
distância de 10,03 m., até o vértice V_291, de coordenadas N 7.774.333,466 m. e E
603.239,151 m.; deste, segue com azimute de 32°54'26" e distância de 14,82 m., até
o vértice V_292, de coordenadas N 7.774.345,906 m. e E 603.247,201 m.; deste,
segue com azimute de 351°54'51" e distância de 10,95 m., até o vértice V_293, de
coordenadas N 7.774.356,746 m. e E 603.245,661 m.; deste, segue com azimute de
268°18'48"  e  distância  de  8,83  m.,  até  o  vértice  V_294,  de  coordenadas  N
7.774.356,486 m. e E 603.236,831 m.; deste, segue com azimute de 226°15'26" e
distância de 12,57 m., até o vértice V_295, de coordenadas N 7.774.347,796 m. e E
603.227,751 m.; deste, segue com azimute de 220°36'05" e distância de 15,58 m., até
o vértice V_296, de coordenadas N 7.774.335,966 m. e E 603.217,611 m.; deste,
segue com azimute de 281°34'59" e distância de 7,82 m., até o vértice V_297, de
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coordenadas N 7.774.337,536 m. e E 603.209,951 m.; deste, segue com azimute de
300°36'57"  e  distância  de  15,26  m.,  até  o  vértice  V_298,  de  coordenadas  N
7.774.345,306 m. e E 603.196,821 m.; deste, segue com azimute de 297°23'33" e
distância de 1,24 m., até o vértice V_299, de coordenadas N 7.774.345,876 m. e E
603.195,721 m.; deste, segue com azimute de 269°27'07" e distância de 15,68 m., até
o vértice V_300, de coordenadas N 7.774.345,726 m. e E 603.180,041 m.; deste,
segue com azimute de 270°18'17" e distância de 9,40 m., até o vértice V_301, de
coordenadas N 7.774.345,776 m. e E 603.170,641 m.; deste, segue com azimute de
283°26'59"  e  distância  de  11,14  m.,  até  o  vértice  V_302,  de  coordenadas  N
7.774.348,366 m. e E 603.159,811 m.; deste, segue com azimute de 322°11'43" e
distância de 4,29 m., até o vértice V_303, de coordenadas N 7.774.351,756 m. e E
603.157,181 m.; deste, segue com azimute de 348°59'17" e distância de 24,50 m., até
o vértice V_304, de coordenadas N 7.774.375,806 m. e E 603.152,501 m.; deste,
segue com azimute de 314°44'04" e distância de 16,78 m., até o vértice V_305, de
coordenadas N 7.774.387,616 m. e E 603.140,581 m.; deste, segue com azimute de
310°56'44"  e  distância  de  14,80  m.,  até  o  vértice  V_306,  de  coordenadas  N
7.774.397,316 m. e E 603.129,401 m.; deste, segue com azimute de 285°36'54" e
distância de 8,10 m., até o vértice V_307, de coordenadas N 7.774.399,496 m. e E
603.121,601 m.; deste, segue com azimute de 271°39'37" e distância de 12,43 m., até
o vértice V_308, de coordenadas N 7.774.399,856 m. e E 603.109,181 m.; deste,
segue com azimute de 251°19'27" e distância de 9,03 m., até o vértice V_309, de
coordenadas N 7.774.396,966 m. e E 603.100,631 m.; deste, segue com azimute de
200°39'24"  e  distância  de  18,68  m.,  até  o  vértice  V_310,  de  coordenadas  N
7.774.379,486 m. e E 603.094,041 m.; deste, segue com azimute de 250°08'56" e
distância de 3,71 m., até o vértice V_311, de coordenadas N 7.774.378,226 m. e E
603.090,551 m.; deste, segue com azimute de 297°07'28" e distância de 4,12 m., até
o vértice V_312, de coordenadas N 7.774.380,106 m. e E 603.086,881 m.; deste,
segue com azimute de 320°02'00" e distância de 9,11 m., até o vértice V_313 , de
coordenadas N 7.774.387,086 m. e E 603.081,031 m.; deste, segue com azimute de
326°01'47"  e  distância  de  18,15  m.,  até  o  vértice  V_314,  de  coordenadas  N
7.774.402,136 m. e E 603.070,891 m.; deste, segue com azimute de 304°19'12" e
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distância de 29,76 m., até o vértice V_315, de coordenadas N 7.774.418,915 m. e E
603.046,311 m.; deste, segue com azimute de 309°20'09" e distância de 19,06 m., até
o vértice V_316, de coordenadas N 7.774.430,995 m. e E 603.031,571 m.; deste,
segue com azimute de 279°06'03" e distância de 6,51 m., até o vértice V_317, de
coordenadas N 7.774.432,025 m. e E 603.025,142 m.; deste, segue com azimute de
247°24'09"  e  distância  de  19,65  m.,  até  o  vértice  V_318,  de  coordenadas  N
7.774.424,475 m. e E 603.007,002 m.; deste, segue com azimute de 265°22'46" e
distância de 18,62 m., até o vértice V_319, de coordenadas N 7.774.422,975 m. e E
602.988,442 m.; deste, segue com azimute de 238°44'53" e distância de 13,30 m., até
o vértice V_320, de coordenadas N 7.774.416,075 m. e E 602.977,072 m.; deste,
segue com azimute de 257°43'03" e distância de 9,59 m., até o vértice V_321, de
coordenadas N 7.774.414,035 m. e E 602.967,702 m.; deste, segue com azimute de
303°32'33"  e  distância  de  11,85  m.,  até  o  vértice  V_322,  de  coordenadas  N
7.774.420,585 m. e E 602.957,822 m.; deste, segue com azimute de 292°05'58" e
distância de 26,42 m., até o vértice V_323, de coordenadas N 7.774.430,525 m. e E
602.933,342 m.; deste, segue com azimute de 310°42'36" e distância de 10,87 m., até
o vértice V_324, de coordenadas N 7.774.437,615 m. e E 602.925,102 m.; deste,
segue com azimute de 330°13'35" e distância de 7,43 m., até o vértice V_325, de
coordenadas N 7.774.444,065 m. e E 602.921,412 m.; deste, segue com azimute de
329°34'37"  e  distância  de  20,54  m.,  até  o  vértice  V_326,  de  coordenadas  N
7.774.461,775 m. e E 602.911,012 m.; deste, segue com azimute de 247°52'54" e
distância de 7,38 m., até o vértice V_327, de coordenadas N 7.774.458,995 m. e E
602.904,172 m.; deste, segue com azimute de 251°26'05" e distância de 18,06 m., até
o vértice V_328, de coordenadas N 7.774.453,245 m. e E 602.887,052 m.; deste,
segue com azimute de 321°48'57" e distância de 9,59 m., até o vértice V_329, de
coordenadas N 7.774.460,785 m. e E 602.881,122 m.; deste, segue com azimute de
294°29'21"  e  distância  de  17,78  m.,  até  o  vértice  V_330,  de  coordenadas  N
7.774.468,155 m. e E 602.864,942 m.; deste, segue com azimute de 296°31'38" e
distância de 13,59 m., até o vértice V_331, de coordenadas N 7.774.474,225 m. e E
602.852,782 m.; deste, segue com azimute de 296°14'10" e distância de 12,46 m., até
o vértice V_332, de coordenadas N 7.774.479,735 m. e E 602.841,602 m.; deste,
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segue com azimute de 331°17'45" e distância de 14,14 m., até o vértice V_333, de
coordenadas N 7.774.492,135 m. e E 602.834,812 m.; deste, segue com azimute de
297°16'11"  e  distância  de  40,36  m.,  até  o  vértice  V_334,  de  coordenadas  N
7.774.510,625 m. e E 602.798,942 m.; deste, segue com azimute de 281°32'30" e
distância de 28,14 m., até o vértice V_335, de coordenadas N 7.774.516,255 m. e E
602.771,372 m.; deste, segue com azimute de 291°08'28" e distância de 24,98 m., até
o vértice V_336, de coordenadas N 7.774.525,265 m. e E 602.748,072 m.; deste,
segue com azimute de 237°29'39" e distância de 15,17 m., até o vértice V_337, de
coordenadas N 7.774.517,115 m. e E 602.735,282 m.; deste, segue com azimute de
191°09'33"  e  distância  de  35,81  m.,  até  o  vértice  V_338,  de  coordenadas  N
7.774.481,985 m. e E 602.728,352 m.; deste, segue com azimute de 195°42'38" e
distância de 18,76 m., até o vértice V_339, de coordenadas N 7.774.463,925 m. e E
602.723,272 m.; deste, segue com azimute de 212°32'06" e distância de 15,82 m., até
o vértice V_340, de coordenadas N 7.774.450,585 m. e E 602.714,762 m.; deste,
segue com azimute de 247°43'52" e distância de 7,28 m., até o vértice V_341, de
coordenadas N 7.774.447,825 m. e E 602.708,022 m.; deste, segue com azimute de
293°52'13"  e  distância  de  10,08  m.,  até  o  vértice  V_342,  de  coordenadas  N
7.774.451,905 m. e E 602.698,802 m.; deste, segue com azimute de 300°44'32" e
distância de 3,99 m., até o vértice V_343, de coordenadas N 7.774.453,945 m. e E
602.695,372 m.; deste, segue com azimute de 350°07'05" e distância de 9,21 m., até
o vértice V_344, de coordenadas N 7.774.463,015 m. e E 602.693,792 m.; deste,
segue com azimute de 57°20'32" e distância de 4,00 m., até o vértice V_345, de
coordenadas N 7.774.465,175 m. e E 602.697,162 m.; deste, segue com azimute de
319°38'01"  e  distância  de  24,33  m.,  até  o  vértice  V_346,  de  coordenadas  N
7.774.483,715 m. e E 602.681,402 m.; deste, segue com azimute de 291°37'53" e
distância de 28,81 m., até o vértice V_347, de coordenadas N 7.774.494,335 m. e E
602.654,622 m.; deste, segue com azimute de 294°29'56" e distância de 15,51 m., até
o vértice V_348, de coordenadas N 7.774.500,765 m. e E 602.640,512 m.; deste,
segue com azimute de 350°56'01" e distância de 3,81 m., até o vértice V_349, de
coordenadas N 7.774.504,525 m. e E 602.639,912 m.; deste, segue com azimute de
33°09'32"  e  distância  de  20,64  m.,  até  o  vértice  V_350,  de  coordenadas  N
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7.774.521,805 m. e E 602.651,202 m.; deste,  segue com azimute de 29°59'35" e
distância de 20,04 m., até o vértice V_351, de coordenadas N 7.774.539,165 m. e E
602.661,222 m.; deste, segue com azimute de 348°58'26" e distância de 8,31 m., até
o vértice V_352, de coordenadas N 7.774.547,325 m. e E 602.659,632 m.; deste,
segue com azimute de 339°10'21" e distância de 18,03 m., até o vértice V_353, de
coordenadas N 7.774.564,175 m. e E 602.653,222 m.; deste, segue com azimute de
5°57'37"  e  distância  de  9,82  m.,  até  o  vértice  V_354,  de  coordenadas  N
7.774.573,945 m. e E 602.654,242 m.; deste,  segue com azimute de 31°35'47" e
distância de 16,93 m., até o vértice V_355, de coordenadas N 7.774.588,365 m. e E
602.663,112 m.; deste, segue com azimute de 351°53'10" e distância de 15,09 m., até
o vértice V_356, de coordenadas N 7.774.603,305 m. e E 602.660,982 m.; deste,
segue com azimute de 316°46'04" e distância de 13,75 m., até o vértice V_357, de
coordenadas N 7.774.613,325 m. e E 602.651,562 m.; deste, segue com azimute de
272°47'40"  e  distância  de  8,41  m.,  até  o  vértice  V_358,  de  coordenadas  N
7.774.613,735 m. e E 602.643,162 m.; deste, segue com azimute de 293°30'37" e
distância de 11,83 m., até o vértice V_359, de coordenadas N 7.774.618,455 m. e E
602.632,312 m.; deste, segue com azimute de 335°56'01" e distância de 5,79 m., até
o vértice V_360, de coordenadas N 7.774.623,737 m. e E 602.629,953 m.; deste,
segue com azimute de 335°56'01" e distância de 12,68 m., até o vértice V_361, de
coordenadas N 7.774.635,315 m. e E 602.624,782 m.; deste, segue com azimute de
349°32'42"  e  distância  de  12,62  m.,  até  o  vértice  V_362,  de  coordenadas  N
7.774.647,725  m.  e  E  602.622,492  m.;  deste,  segue  com  azimute  de  6°03'13"  e
distância de 62,02 m., até o vértice V_363, de coordenadas N 7.774.709,395 m. e E
602.629,032 m.; deste, segue com azimute de 335°07'26" e distância de 14,26 m., até
o vértice V_364, de coordenadas N 7.774.722,335 m. e E 602.623,032 m.; deste,
segue com azimute de 298°25'41" e distância de 12,79 m., até o vértice V_365, de
coordenadas N 7.774.728,425 m. e E 602.611,782 m.; deste, segue com azimute de
286°05'33"  e  distância  de  18,72  m.,  até  o  vértice  V_366,  de  coordenadas  N
7.774.733,615 m. e E 602.593,792 m.; deste, segue com azimute de 279°26'11" e
distância de 14,46 m., até o vértice V_367, de coordenadas N 7.774.735,985 m. e E
602.579,532 m.; deste, segue com azimute de 234°02'33" e distância de 9,04 m., até
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o vértice V_368, de coordenadas N 7.774.730,675 m. e E 602.572,212 m.; deste,
segue com azimute de 234°17'44" e distância de 13,18 m., até o vértice V_369, de
coordenadas N 7.774.722,985 m. e E 602.561,512 m.; deste, segue com azimute de
264°26'15"  e  distância  de  28,89  m.,  até  o  vértice  V_370,  de  coordenadas  N
7.774.720,185 m. e E 602.532,762 m.; deste, segue com azimute de 311°48'15" e
distância de 33,99 m., até o vértice V_371, de coordenadas N 7.774.742,845 m. e E
602.507,422 m.; deste, segue com azimute de 288°26'06" e distância de 22,58 m., até
o vértice V_372, de coordenadas N 7.774.749,985 m. e E 602.486,002 m.; deste,
segue com azimute de 303°55'28" e distância de 14,24 m., até o vértice V_373, de
coordenadas N 7.774.757,935 m. e E 602.474,182 m.; deste, segue com azimute de
357°11'15"  e  distância  de  6,32  m.,  até  o  vértice  V_374,  de  coordenadas  N
7.774.764,245 m. e E 602.473,872 m.; deste, segue com azimute de 341°56'18" e
distância de 11,16 m., até o vértice V_375, de coordenadas N 7.774.774,855 m. e E
602.470,412 m.; deste, segue com azimute de 305°58'23" e distância de 34,88 m., até
o vértice V_376, de coordenadas N 7.774.795,345 m. e E 602.442,182 m.; deste,
segue com azimute de 299°40'29" e distância de 40,48 m., até o vértice V_377, de
coordenadas N 7.774.815,385 m. e E 602.407,013 m.; deste, segue com azimute de
303°19'05"  e  distância  de  20,08  m.,  até  o  vértice  V_378,  de  coordenadas  N
7.774.826,415 m. e E 602.390,233 m.; deste, segue com azimute de 327°00'56" e
distância de 26,12 m., até o vértice V_379, de coordenadas N 7.774.848,325 m. e E
602.376,013 m.; deste, segue com azimute de 353°52'50" e distância de 5,16 m., até
o vértice V_380, de coordenadas N 7.774.853,455 m. e E 602.375,463 m.; deste,
segue com azimute de 42°52'25" e distância de 5,72 m., até o vértice V_381, de
coordenadas N 7.774.857,645 m. e E 602.379,353 m.; deste, segue com azimute de
90°38'01"  e  distância  de  10,85  m.,  até  o  vértice  V_382,  de  coordenadas  N
7.774.857,525 m. e E 602.390,203 m.; deste,  segue com azimute de 65°50'26" e
distância de 27,49 m., até o vértice V_383, de coordenadas N 7.774.868,775 m. e E
602.415,283 m.; deste, segue com azimute de 48°03'21" e distância de 20,83 m., até
o vértice V_384, de coordenadas N 7.774.882,695 m. e E 602.430,772 m.; deste,
segue com azimute de 59°56'39" e distância de 4,11 m., até o vértice V_385,  de
coordenadas N 7.774.884,755 m. e E 602.434,332 m.; deste, segue com azimute de
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347°25'39"  e  distância  de  14,24  m.,  até  o  vértice  V_386,  de  coordenadas  N
7.774.898,655 m. e E 602.431,232 m.; deste, segue com azimute de 321°28'44" e
distância de 18,05 m., até o vértice V_387, de coordenadas N 7.774.912,775 m. e E
602.419,993 m.; deste, segue com azimute de 293°12'47" e distância de 25,85 m., até
o vértice V_388, de coordenadas N 7.774.922,965 m. e E 602.396,233 m.; deste,
segue com azimute de 324°06'35" e distância de 23,05 m., até o vértice V_389, de
coordenadas N 7.774.941,634 m. e E 602.382,723 m.; deste, segue com azimute de
341°33'12"  e  distância  de  15,42  m.,  até  o  vértice  V_390,  de  coordenadas  N
7.774.956,264 m. e E 602.377,843 m.; deste,  segue com azimute de 25°03'06" e
distância de 17,95 m., até o vértice V_391, de coordenadas N 7.774.972,524 m. e E
602.385,443 m.; deste, segue com azimute de 291°20'27" e distância de 8,55 m., até
o vértice V_392, de coordenadas N 7.774.975,634 m. e E 602.377,483 m.; deste,
segue com azimute de 270°31'19" e distância de 17,56 m., até o vértice V_393, de
coordenadas N 7.774.975,794 m. e E 602.359,923 m.; deste, segue com azimute de
296°19'24"  e  distância  de  5,30  m.,  até  o  vértice  V_394,  de  coordenadas  N
7.774.978,144 m. e E 602.355,173 m.; deste, segue com azimute de 282°43'59" e
distância de 18,87 m., até o vértice V_395, de coordenadas N 7.774.982,304 m. e E
602.336,763 m.; deste, segue com azimute de 316°14'03" e distância de 20,36 m., até
o vértice V_396, de coordenadas N 7.774.997,004 m. e E 602.322,683 m.; deste,
segue com azimute de 302°36'29" e distância de 10,28 m., até o vértice V_397, de
coordenadas N 7.775.002,544 m. e E 602.314,023 m.; deste, segue com azimute de
280°22'48"  e  distância  de  7,49  m.,  até  o  vértice  V_398,  de  coordenadas  N
7.775.003,894 m. e E 602.306,653 m.; deste, segue com azimute de 301°45'55" e
distância de 8,09 m., até o vértice V_399, de coordenadas N 7.775.008,154 m. e E
602.299,773 m.; deste, segue com azimute de 279°49'59" e distância de 19,56 m., até
o vértice V_400, de coordenadas N 7.775.011,494 m. e E 602.280,503 m.; deste,
segue com azimute de 272°12'09" e distância de 14,31 m., até o vértice V_401, de
coordenadas N 7.775.012,044 m. e E 602.266,203 m.; deste, segue com azimute de
333°50'52"  e  distância  de  6,83  m.,  até  o  vértice  V_402,  de  coordenadas  N
7.775.018,174 m. e E 602.263,193 m.; deste, segue com azimute de 357°47'42" e
distância de 27,29 m., até o vértice V_403, de coordenadas N 7.775.045,444 m. e E
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602.262,143 m.; deste, segue com azimute de 7°20'39" e distância de 2,27 m., até o
vértice V_404, de coordenadas N 7.775.047,694 m. e E 602.262,433 m.; deste, segue
com  azimute  de  347°25'25"  e  distância  de  20,85  m.,  até  o  vértice  V_405,  de
coordenadas N 7.775.068,044 m. e E 602.257,893 m.; deste, segue com azimute de
278°12'46"  e  distância  de  6,86  m.,  até  o  vértice  V_406,  de  coordenadas  N
7.775.069,024 m. e E 602.251,103 m.; deste, segue com azimute de 303°51'37" e
distância de 17,75 m., até o vértice V_407, de coordenadas N 7.775.078,914 m. e E
602.236,363 m.; deste, segue com azimute de 185°06'53" e distância de 3,25 m., até
o vértice V_408, de coordenadas N 7.775.075,674 m. e E 602.236,073 m.; deste,
segue com azimute de 270°20'26" e distância de 8,41 m., até o vértice V_409, de
coordenadas N 7.775.075,724 m. e E 602.227,663 m.; deste, segue com azimute de
213°25'49"  e  distância  de  12,23  m.,  até  o  vértice  V_410,  de  coordenadas  N
7.775.065,514 m. e E 602.220,923 m.; deste, segue com azimute de 214°53'31" e
distância de 5,16 m., até o vértice V_411, de coordenadas N 7.775.061,284 m. e E
602.217,973 m.; deste, segue com azimute de 283°21'28" e distância de 22,94 m., até
o vértice V_412, de coordenadas N 7.775.066,584 m. e E 602.195,653 m.; deste,
segue com azimute de 282°04'03" e distância de 14,68 m., até o vértice V_413, de
coordenadas N 7.775.069,654 m. e E 602.181,293 m.; deste, segue com azimute de
317°12'09"  e  distância  de  12,51  m.,  até  o  vértice  V_414,  de  coordenadas  N
7.775.078,834 m. e E 602.172,793 m.; deste, segue com azimute de 347°54'19" e
distância de 1,43 m., até o vértice V_415, de coordenadas N 7.775.080,234 m. e E
602.172,493 m.; deste, segue com azimute de 31°04'18" e distância de 19,12 m., até
o vértice V_416, de coordenadas N 7.775.096,614 m. e E 602.182,363 m.; deste,
segue com azimute de 54°02'30" e distância de 12,19 m., até o vértice V_417, de
coordenadas N 7.775.103,774 m. e E 602.192,233 m.; deste, segue com azimute de
70°38'46"  e  distância  de  14,00  m.,  até  o  vértice  V_418,  de  coordenadas  N
7.775.108,414 m. e E 602.205,443 m.; deste,  segue com azimute de 51°42'44" e
distância de 9,86 m., até o vértice V_419, de coordenadas N 7.775.114,524 m. e E
602.213,183 m.; deste, segue com azimute de 347°27'41" e distância de 25,33 m., até
o vértice V_420, de coordenadas N 7.775.139,254 m. e E 602.207,683 m.; deste,
segue com azimute de 339°41'27" e distância de 5,70 m., até o vértice V_421, de
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coordenadas N 7.775.144,604 m. e E 602.205,703 m.; deste, segue com azimute de
338°23'58"  e  distância  de  19,59  m.,  até  o  vértice  V_422,  de  coordenadas  N
7.775.162,814 m. e E 602.198,493 m.; deste, segue com azimute de 358°13'31" e
distância de 28,41 m., até o vértice V_423, de coordenadas N 7.775.191,214 m. e E
602.197,613 m.; deste, segue com azimute de 354°07'31" e distância de 30,58 m., até
o vértice V_424, de coordenadas N 7.775.221,634 m. e E 602.194,483 m.; deste,
segue com azimute de 306°26'05" e distância de 22,12 m., até o vértice V_425, de
coordenadas N 7.775.234,774 m. e E 602.176,683 m.; deste, segue com azimute de
328°48'16"  e  distância  de  18,23  m.,  até  o  vértice  V_426,  de  coordenadas  N
7.775.250,364 m. e E 602.167,243 m.; deste, segue com azimute de 325°31'05" e
distância de 27,70 m., até o vértice V_427, de coordenadas N 7.775.273,194 m. e E
602.151,563 m.; deste, segue com azimute de 318°05'48" e distância de 34,56 m., até
o vértice V_428, de coordenadas N 7.775.298,914 m. e E 602.128,483 m.; deste,
segue com azimute de 353°54'04" e distância de 7,34 m., até o vértice V_429, de
coordenadas N 7.775.306,214 m. e E 602.127,703 m.; deste, segue com azimute de
46°16'18"  e  distância  de  26,45  m.,  até  o  vértice  V_430,  de  coordenadas  N
7.775.324,494 m. e E 602.146,813 m.; deste, segue com azimute de 344°39'41" e
distância de 18,03 m., até o vértice V_431, de coordenadas N 7.775.341,884 m. e E
602.142,043 m.; deste, segue com azimute de 301°29'19" e distância de 15,16 m., até
o vértice V_432, de coordenadas N 7.775.349,804 m. e E 602.129,113 m.; deste,
segue com azimute de 317°02'11" e distância de 11,34 m., até o vértice V_433, de
coordenadas N 7.775.358,104 m. e E 602.121,383 m.; deste, segue com azimute de
294°30'21"  e  distância  de  20,66  m.,  até  o  vértice  V_434,  de  coordenadas  N
7.775.366,674 m. e E 602.102,583 m.; deste, segue com azimute de 334°55'12" e
distância de 15,88 m., até o vértice V_435, de coordenadas N 7.775.381,054 m. e E
602.095,853 m.; deste, segue com azimute de 355°48'05" e distância de 30,73 m., até
o vértice V_436, de coordenadas N 7.775.411,704 m. e E 602.093,603 m.; deste,
segue com azimute de 4°34'33" e distância de 68,19 m., até o vértice V_437, de
coordenadas N 7.775.479,673 m. e E 602.099,043 m.; deste, segue com azimute de
7°43'58"  e  distância  de  7,95  m.,  até  o  vértice  V_438,  de  coordenadas  N
7.775.487,553 m. e E 602.100,113 m.;  deste,  segue com azimute de 52°10'01" e
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distância de 16,78 m., até o vértice V_439, de coordenadas N 7.775.497,843 m. e E
602.113,363 m.; deste, segue com azimute de 37°39'32" e distância de 24,40 m., até
o vértice V_440, de coordenadas N 7.775.517,163 m. e E 602.128,273 m.; deste,
segue com azimute de 5°30'57" e distância de 12,59 m., até o vértice V_441, de
coordenadas N 7.775.529,693 m. e E 602.129,483 m.; deste, segue com azimute de
286°42'23"  e  distância  de  15,31  m.,  até  o  vértice  V_442,  de  coordenadas  N
7.775.534,093 m. e E 602.114,823 m.; deste, segue com azimute de 304°22'49" e
distância de 40,75 m., até o vértice V_443, de coordenadas N 7.775.557,103 m. e E
602.081,193 m.; deste, segue com azimute de 336°06'24" e distância de 7,58 m., até
o vértice V_444, de coordenadas N 7.775.564,033 m. e E 602.078,123 m.; deste,
segue com azimute de 24°52'26" e distância de 24,70 m., até o vértice V_445, de
coordenadas N 7.775.586,443 m. e E 602.088,513 m.; deste, segue com azimute de
38°36'37"  e  distância  de  14,49  m.,  até  o  vértice  V_446,  de  coordenadas  N
7.775.597,763 m. e E 602.097,553 m.; deste,  segue com azimute de 16°27'17" e
distância de 16,38 m., até o vértice V_447, de coordenadas N 7.775.613,473 m. e E
602.102,193 m.; deste, segue com azimute de 0°28'17" e distância de 10,94 m., até o
vértice V_448, de coordenadas N 7.775.624,413 m. e E 602.102,283 m.; deste, segue
com  azimute  de  73°27'46"  e  distância  de  207,47  m.,  até  o  vértice  V_449,  de
coordenadas N 7.775.683,468 m. e E 602.301,176 m.; deste, segue com azimute de
337°01'54"  e  distância  de  185,26  m.,  até  o  vértice  V_450,  de  coordenadas  N
7.775.854,043 m. e E 602.228,882 m.; deste, segue com azimute de 341°07'27" e
distância de 273,28 m., até o vértice V_451, de coordenadas N 7.776.112,630 m. e E
602.140,469 m.; deste, segue com azimute de 9°56'11" e distância de 110,94 m., até
o vértice V_452, de coordenadas N 7.776.221,903 m. e E 602.159,612 m.; deste,
segue com azimute de 25°43'55" e distância de 37,28 m., até o vértice V_453, de
coordenadas N 7.776.255,485 m. e E 602.175,797 m.; deste, segue com azimute de
346°45'05"  e  distância  de  59,29  m.,  até  o  vértice  V_454,  de  coordenadas  N
7.776.313,197 m. e E 602.162,209 m.; deste, segue com azimute de 350°39'31" e
distância de 108,95 m., até o vértice V_455, de coordenadas N 7.776.420,706 m. e E
602.144,524 m.; deste, segue com azimute de 350°39'31" e distância de 101,34 m.,
até o vértice V_456, de coordenadas N 7.776.520,701 m. e E 602.128,075 m.; deste,
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segue com azimute de 2°52'01" e distância de 192,35 m., até o vértice V_457, de
coordenadas N 7.776.712,810 m. e E 602.137,696 m.; deste, segue com azimute de
14°12'23"  e  distância  de  199,53  m.,  até  o  vértice  V_458,  de  coordenadas  N
7.776.906,243 m. e E 602.186,664 m.; deste,  segue com azimute de 14°12'23" e
distância de 90,72 m., até o vértice V_459, de coordenadas N 7.776.994,193 m. e E
602.208,930 m.; deste, segue com azimute de 30°41'11" e distância de 204,53 m., até
o vértice V_460, de coordenadas N 7.777.170,079 m. e E 602.313,307 m.; deste,
segue com azimute de 30°41'11" e distância de 7,64 m., até o vértice V_461,  de
coordenadas N 7.777.176,647 m. e E 602.317,204 m.; deste, segue com azimute de
300°45'17"  e  distância  de  104,42  m.,  até  o  vértice  V_462,  de  coordenadas  N
7.777.230,044 m. e E 602.227,468 m.; deste,  segue com azimute  de 26°46'11" e
distância de 120,69 m., até o vértice V_463, de coordenadas N 7.777.337,796 m. e E
602.281,825 m.; deste, segue com azimute de 345°57'00" e distância de 103,84 m.,
até o vértice V_464, de coordenadas N 7.777.438,525 m. e E 602.256,617 m.; deste,
segue com azimute de 310°44'44" e distância de 74,99 m., até o vértice V_465, de
coordenadas N 7.777.487,468 m. e E 602.199,808 m.; deste, segue com azimute de
354°40'45"  e  distância  de  119,48  m.,  até  o  vértice  V_466,  de  coordenadas  N
7.777.606,437 m. e E 602.188,728 m.; deste, segue com azimute de 342°56'33" e
distância de 467,37 m., até o vértice V_467, de coordenadas N 7.778.053,250 m. e E
602.051,634 m.; deste, segue com azimute de 20°59'17" e distância de 402,98 m., até
o vértice V_468, de coordenadas N 7.778.429,489 m. e E 602.195,969 m.; deste,
segue com azimute de 20°59'17" e distância de 29,70 m., até o vértice V_469, de
coordenadas N 7.778.457,220 m. e E 602.206,607 m.; deste, segue com azimute de
340°02'06"  e  distância  de  368,14  m.,  até  o  vértice  V_470,  de  coordenadas  N
7.778.803,238 m. e E 602.080,908 m.; deste, segue com azimute de 306°16'33" e
distância de 137,36 m., até o vértice V_471, de coordenadas N 7.778.884,511 m. e E
601.970,169 m.; deste, segue com azimute de 306°16'33" e distância de 7,21 m., até
o vértice V_472, de coordenadas N 7.778.888,777 m. e E 601.964,357 m.; deste,
segue com azimute de 350°08'22" e distância de 62,36 m., até o vértice V_473, de
coordenadas N 7.778.950,213 m. e E 601.953,678 m.; 
este, segue com azimute de 350°08'22" e distância de 93,68 m., até o vértice V_474,
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de coordenadas N 7.779.042,505 m. e E 601.937,636 m.; deste, segue com azimute
de  84°54'01"  e  distância  de  102,23  m.,  até  o  vértice  V_475,  de  coordenadas  N
7.779.051,592 m. e E 602.039,461 m.; deste,  segue com azimute de 84°54'01" e
distância de 331,16 m., até o vértice V_476, de coordenadas N 7.779.081,028 m. e E
602.369,310 m.; deste, segue com azimute de 21°04'58" e distância de 255,91 m., até
o vértice V_477, de coordenadas N 7.779.319,804 m. e E 602.461,364 m.; deste,
segue com azimute de 21°04'58" e distância de 202,02 m., até o vértice V_478, de
coordenadas N 7.779.508,303 m. e E 602.534,034 m.; deste, segue com azimute de
21°04'58"  e  distância  de  7,41  m.,  até  o  vértice  V_479,  de  coordenadas  N
7.779.515,216 m. e E 602.536,700 m.; deste,  segue com azimute de 67°36'49" e
distância de 789,55 m., até o vértice V_480, de coordenadas N 7.779.815,914 m. e E
603.266,743 m.; deste, segue com azimute de 36°26'30" e distância de 309,96 m., até
o vértice V_1, de coordenadas N 7.780.065,266 m. e E 603.450,862 m.; ponto inicial
da descrição deste perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  geo-  referenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central 45° WGr , tendo como o Datum o SAD 69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

ANEXO II
(a que se referem os arts. 8º e 9º da Lei nº , de de de )

Limites,  medidas e confrontações do Monumento  Natural  Estadual  Mãe d'Água:
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  606832.6747,  de  coordenadas  N
1.0000 m.,  E  7768162.9698 m.,  deste,  segue com  azimute  de  276º  11'  39.73''  e
distância de 9.2677 m., até o vértice 606990.626955, de coordenadas N 2.0000 m., E
7768153.7562 m., deste, segue com azimute de 86º 44' 50.71'' e distância de 17.6250
m., até o vértice 607009.297719, de coordenadas N 3.0000 m., E 7768171.3527 m.,
deste, segue com azimute de 272º 1' 44.37'' e distância de 28.2445 m., até o vértice
607056.777231, de coordenadas N 4.0000 m., E 7768143.1260 m., deste, segue com
azimute de 88º 18' 40.14'' e distância de 33.9308 m., até o vértice 607832.139673, de
coordenadas N 5.0000 m., E 7768177.0420 m., deste, segue com azimute de 291º
21' 42.91'' e distância de 2.7453 m., até o vértice 607831.861795, de coordenadas N
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6.0000 m.,  E  7768174.4853 m.,  deste,  segue  com azimute  de  292º  32'  47.18''  e
distância de 2.6080 m., até o vértice 607831.59564, de coordenadas N 7.0000 m., E
7768172.0767 m., deste, segue com azimute de 295º 44' 39.94'' e distância de 2.3023
m., até o vértice 607831.363668, de coordenadas N 8.0000 m., E 7768170.0029 m.,
deste, segue com azimute de 300º 49' 16.06'' e distância de 1.9518 m., até o vértice
607831.171637, de coordenadas N 9.0000 m., E 7768168.3268 m., deste, segue com
azimute de 304º 44' 30.12'' e distância de 1.7548 m., até o vértice 607830.994928, de
coordenadas N 10.0000 m., E 7768166.8849 m., deste, segue com azimute de 305º
37' 52.98'' e distância de 1.7165 m., até o vértice 607830.805689, de coordenadas N
11.0000  m.,  E  7768165.4897  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  303º  4'  7.95''  e
distância de 1.8327 m., até o vértice 607830.576086, de coordenadas N 12.0000 m.,
E 7768163.9539 m., deste, segue com azimute de 298º 13'  39.22''  e distância de
2.1143  m.,  até  o  vértice  607830.278433,  de  coordenadas  N  13.0000  m.,  E
7768162.0910 m., deste, segue com azimute de 293º 53' 27.45'' e distância de 2.4692
m., até o vértice 607829.904783, de coordenadas N 14.0000 m., E 7768159.8334 m.,
deste, segue com azimute de 335º 35' 3.58'' e distância de 1.0982 m., até o vértice
607829.828327, de coordenadas N 15.0000 m., E 7768159.3795 m., deste, segue
com  azimute  de  272º  22'  8.63''  e  distância  de  24.1919  m.,  até  o  vértice
607825.617315, de coordenadas N 16.0000 m., E 7768135.2083 m., deste, segue
com azimute de 292º 36' 4.74'' e distância de 2.6020 m., até o vértice 607825.166685,
de coordenadas N 17.0000 m., E 7768132.8061 m., deste, segue com azimute de
295º  38'  11.14''  e  distância  de  2.3113  m.,  até  o  vértice  607824.767897,  de
coordenadas N 18.0000 m., E 7768130.7224 m., deste, segue com azimute de 300º
43' 43.42'' e distância de 1.9570 m., até o vértice 607824.434301, de coordenadas N
19.0000 m.,  E  7768129.0401 m.,  deste,  segue com azimute  de  304º  54'  9.21''  e
distância de 1.7477 m., até o vértice 607824.13291, de coordenadas N 20.0000 m., E
7768127.6068 m., deste, segue com azimute de 306º 7' 59.12'' e distância de 1.6959
m., até o vértice 607823.824293, de coordenadas N 21.0000 m., E 7768126.2371 m.,
deste, segue com azimute de 303º 50' 37.34'' e distância de 1.7956 m., até o vértice
607823.46903, de coordenadas N 22.0000 m., E 7768124.7458 m., deste, segue com
azimute de 299º 4' 57.85'' e distância de 2.0573 m., até o vértice 607823.027769, de
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coordenadas N 23.0000 m., E 7768122.9478 m., deste, segue com azimute de 294º
31' 26.98'' e distância de 2.4092 m., até o vértice 607822.483503, de coordenadas N
24.0000 m., E 7768120.7560 m., deste, segue com azimute de 292º 18'  43.14''  e
distância de 2.6340 m., até o vértice 607821.87332, de coordenadas N 25.0000 m., E
7768118.3192 m., deste, segue com azimute de 291º 49' 9.71'' e distância de 2.6905
m., até o vértice 607821.242331, de coordenadas N 26.0000 m., E 7768115.8215 m.,
deste, segue com azimute de 292º 50' 11.72'' e distância de 2.5766 m., até o vértice
607820.635637, de coordenadas N 27.0000 m., E 7768113.4468 m., deste, segue
com  azimute  de  295º  48'  32.02''  e  distância  de  2.2969  m.,  até  o  vértice
607820.098288, de coordenadas N 28.0000 m., E 7768111.3790 m., deste, segue
com  azimute  de  300º  56'  21.50''  e  distância  de  1.9450  m.,  até  o  vértice
607819.648615, de coordenadas N 29.0000 m., E 7768109.7107 m., deste, segue
com  azimute  de  305º  20'  28.97''  e  distância  de  1.7288  m.,  até  o  vértice
607819.236433, de coordenadas N 30.0000 m., E 7768108.3005 m., deste, segue
com  azimute  de  306º  55'  41.56''  e  distância  de  1.6644  m.,  até  o  vértice
607818.800707, de coordenadas N 31.0000 m., E 7768106.9700 m., deste, segue
com  azimute  de  304º  58'  46.61''  e  distância  de  1.7443  m.,  até  o  vértice
607818.280409, de coordenadas N 32.0000 m., E 7768105.5408 m., deste, segue
com  azimute  de  300º  22'  27.04''  e  distância  de  1.9777  m.,  até  o  vértice
607817.614557, de coordenadas N 33.0000 m., E 7768103.8346 m., deste, segue
com azimute de 295º 42' 9.56'' e distância de 2.3057 m., até o vértice 607816.775484,
de coordenadas N 34.0000 m., E 7768101.7570 m., deste, segue com azimute de
293º  21'  46.93''  e  distância  de  2.5217  m.,  até  o  vértice  607815.826178,  de
coordenadas N 35.0000 m., E 7768099.4420 m., deste, segue com azimute de 292º
47' 31.08'' e distância de 2.5814 m., até o vértice 607814.844915, de coordenadas N
36.0000 m., E 7768097.0622 m., deste, segue com azimute de 293º 45'  15.82''  e
distância de 2.4825 m., até o vértice 607813.90996, de coordenadas N 37.0000 m., E
7768094.7900 m., deste, segue com azimute de 296º 39' 19.45'' e distância de 2.2290
m., até o vértice 607813.099554, de coordenadas N 38.0000 m., E 7768092.7978 m.,
deste, segue com azimute de 301º 44' 7.59'' e distância de 1.9011 m., até o vértice
607812.454226, de coordenadas N 39.0000 m., E 7768091.1809 m., deste, segue
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com azimute de 306º 8' 4.86'' e distância de 1.6958 m., até o vértice 607811.905535,
de coordenadas N 40.0000 m., E 7768089.8114 m., deste, segue com azimute de
307º  46'  33.44''  e  distância  de  1.6325  m.,  até  o  vértice  607811.365496,  de
coordenadas N 41.0000 m., E 7768088.5210 m., deste, segue com azimute de 305º
56' 51.53'' e distância de 1.7034 m., até o vértice 607810.746111, de coordenadas N
42.0000 m., E 7768087.1420 m., deste, segue com azimute de 301º 26'  21.42''  e
distância de 1.9172 m., até o vértice 607809.959414, de coordenadas N 43.0000 m.,
E 7768085.5063 m., deste, segue com azimute de 296º 41'  34.13''  e distância de
2.2261  m.,  até  o  vértice  607808.956648,  de  coordenadas  N  44.0000  m.,  E
7768083.5174 m., deste, segue com azimute de 294º 15' 28.11'' e distância de 2.4340
m., até o vértice 607807.809427, de coordenadas N 45.0000 m., E 7768081.2983 m.,
deste, segue com azimute de 293º 38' 29.00'' e distância de 2.4937 m., até o vértice
607806.612371, de coordenadas N 46.0000 m., E 7768079.0138 m., deste, segue
com  azimute  de  294º  35'  37.82''  e  distância  de  2.4028  m.,  até  o  vértice
607805.460096, de coordenadas N 47.0000 m., E 7768076.8290 m., deste, segue
com  azimute  de  297º  30'  29.13''  e  distância  de  2.1651  m.,  até  o  vértice
607804.447206, de coordenadas N 48.0000 m., E 7768074.9087 m., deste, segue
com  azimute  de  302º  41'  29.91''  e  distância  de  1.8514  m.,  até  o  vértice
607803.630487, de coordenadas N 49.0000 m., E 7768073.3506 m., deste, segue
com  azimute  de  307º  11'  56.33''  e  distância  de  1.6540  m.,  até  o  vértice
607802.943411, de coordenadas N 50.0000 m., E 7768072.0331 m., deste, segue
com azimute de 308º 49' 9.61'' e distância de 1.5952 m., até o vértice 607802.294355,
de coordenadas N 51.0000 m., E 7768070.7902 m., deste, segue com azimute de
306º 50' 55.43'' e distância de 1.6675 m., até o vértice 607801.5917, de coordenadas
N 52.0000 m., E 7768069.4558 m., deste, segue com azimute de 302º 8' 10.40'' e
distância de 1.8799 m., até o vértice 607800.743834, de coordenadas N 53.0000 m.,
E 7768067.8639 m.,  deste,  segue com azimute  de 297º  7'  42.46''  e  distância  de
2.1930  m.,  até  o  vértice  607799.694235,  de  coordenadas  N  54.0000  m.,  E
7768065.9121 m., deste, segue com azimute de 294º 30' 36.54'' e distância de 2.4105
m., até o vértice 607798.507994, de coordenadas N 55.0000 m., E 7768063.7189 m.,
deste, segue com azimute de 293º 47' 17.81'' e distância de 2.4792 m., até o vértice
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607797.276537, de coordenadas N 56.0000 m., E 7768061.4503 m., deste, segue
com  azimute  de  294º  39'  54.32''  e  distância  de  2.3963  m.,  até  o  vértice
607796.091276, de coordenadas N 57.0000 m., E 7768059.2726 m., deste, segue
com  azimute  de  297º  30'  18.57''  e  distância  de  2.1653  m.,  até  o  vértice
607795.043634, de coordenadas N 58.0000 m., E 7768057.3521 m., deste, segue
com azimute de 302º 42' 4.22'' e distância de 1.8510 m., até o vértice 607794.19245,
de coordenadas N 59.0000 m., E 7768055.7945 m., deste, segue com azimute de
307º  20'  10.97''  e  distância  de  1.6488  m.,  até  o  vértice  607793.476538,  de
coordenadas N 60.0000 m., E 7768054.4835 m., deste, segue com azimute de 309º
4' 10.11'' e distância de 1.5866 m., até o vértice 607792.807066, de coordenadas N
61.0000 m.,  E  7768053.2517 m.,  deste,  segue com azimute  de  307º  8'  29.27''  e
distância de 1.6562 m., até o vértice 607792.095198, de coordenadas N 62.0000 m.,
E 7768051.9315 m., deste, segue com azimute de 302º 23'  35.01''  e distância de
1.8666  m.,  até  o  vértice  607791.252111,  de  coordenadas  N  63.0000  m.,  E
7768050.3553 m., deste, segue com azimute de 297º 14' 22.39'' e distância de 2.1848
m., até o vértice 607790.21895, de coordenadas N 64.0000 m., E 7768048.4128 m.,
deste, segue com azimute de 294º 29' 20.99'' e distância de 2.4124 m., até o vértice
607789.054365, de coordenadas N 65.0000 m., E 7768046.2174 m., deste, segue
com  azimute  de  293º  40'  52.52''  e  distância  de  2.4897  m.,  até  o  vértice
607787.845766, de coordenadas N 66.0000 m., E 7768043.9373 m., deste, segue
com  azimute  de  294º  28'  40.25''  e  distância  de  2.4135  m.,  até  o  vértice
607786.680582, de coordenadas N 67.0000 m., E 7768041.7407 m., deste, segue
com  azimute  de  297º  12'  43.10''  e  distância  de  2.1868  m.,  até  o  vértice
607785.646227, de coordenadas N 68.0000 m., E 7768039.7960 m., deste, segue
com  azimute  de  302º  20'  38.83''  e  distância  de  1.8691  m.,  até  o  vértice
607784.803228, de coordenadas N 69.0000 m., E 7768038.2168 m., deste, segue
com azimute de 307º 1' 13.61'' e distância de 1.6609 m., até o vértice 607784.100065,
de coordenadas N 70.0000 m., E 7768036.8908 m., deste, segue com azimute de
308º  46'  55.17''  e  distância  de  1.5965  m.,  até  o  vértice  607783.456018,  de
coordenadas N 71.0000 m., E 7768035.6462 m., deste, segue com azimute de 306º
50' 37.63'' e distância de 1.6677 m., até o vértice 607782.790369, de coordenadas N
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72.0000  m.,  E  7768034.3116  m.,  deste,  segue com  azimute  de  302º  3'  59.93''  e
distância de 1.8836 m., até o vértice 607782.022398, de coordenadas N 73.0000 m.,
E 7768032.7154 m., deste, segue com azimute de 296º 49'  36.68''  e distância de
2.2158  m.,  até  o  vértice  607781.094622,  de  coordenadas  N  74.0000  m.,  E
7768030.7380 m., deste, segue com azimute de 293º 59' 10.44'' e distância de 2.4599
m., até o vértice 607780.052526, de coordenadas N 75.0000 m., E 7768028.4906 m.,
deste, segue com azimute de 293º 6' 55.51'' e distância de 2.5472 m., até o vértice
607778.970129, de coordenadas N 76.0000 m., E 7768026.1478 m., deste, segue
com  azimute  de  293º  50'  22.43''  e  distância  de  2.4742  m.,  até  o  vértice
607777.921442, de coordenadas N 77.0000 m., E 7768023.8848 m., deste, segue
com azimute de 296º 28' 4.72'' e distância de 2.2437 m., até o vértice 607776.980486,
de coordenadas N 78.0000 m., E 7768021.8763 m., deste, segue com azimute de
301º  33'  22.01''  e  distância  de  1.9108  m.,  até  o  vértice  607776.200438,  de
coordenadas N 79.0000 m., E 7768020.2480 m., deste, segue com azimute de 306º
26' 11.37'' e distância de 1.6837 m., até o vértice 607775.53623, de coordenadas N
80.0000 m., E 7768018.8934 m., deste, segue com azimute de 308º 31'  55.37''  e
distância de 1.6053 m., até o vértice 607774.913843, de coordenadas N 81.0000 m.,
E 7768017.6377 m.,  deste,  segue com azimute  de 306º  54'  6.32''  e  distância  de
1.6654  m.,  até  o  vértice  607774.259268,  de  coordenadas  N  82.0000  m.,  E
7768016.3059 m., deste, segue com azimute de 302º 17' 6.05'' e distância de 1.8722
m., até o vértice 607773.498484, de coordenadas N 83.0000 m., E 7768014.7231 m.,
deste, segue com azimute de 297º 0' 1.30'' e distância de 2.2027 m., até o vértice
607772.577044, de coordenadas N 84.0000 m., E 7768012.7606 m., deste, segue
com azimute de 294º 3' 22.34'' e distância de 2.4532 m., até o vértice 607771.538736,
de coordenadas N 85.0000 m., E 7768010.5204 m., deste, segue com azimute de
293º  6'  44.38''  e  distância  de  2.5475  m.,  até  o  vértice  607770.458071,  de
coordenadas N 86.0000 m., E 7768008.1774 m., deste, segue com azimute de 293º
45' 42.61'' e distância de 2.4818 m., até o vértice 607769.40959, de coordenadas N
87.0000 m., E 7768005.9060 m., deste, segue com azimute de 296º 16'  49.04''  e
distância de 2.2585 m., até o vértice 607768.467817, de coordenadas N 88.0000 m.,
E 7768003.8809 m., deste, segue com azimute de 301º 15'  43.81''  e distância de
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1.9269  m.,  até  o  vértice  607767.688868,  de  coordenadas  N  89.0000  m.,  E
7768002.2337 m., deste, segue com azimute de 306º 10' 58.63'' e distância de 1.6939
m., até o vértice 607767.030436, de coordenadas N 90.0000 m., E 7768000.8665 m.,
deste, segue com azimute de 308º 24' 15.60'' e distância de 1.6098 m., até o vértice
607766.417494, de coordenadas N 91.0000 m., E 7767999.6051 m., deste, segue
com azimute de 306º 56' 7.63'' e distância de 1.6641 m., até o vértice 607765.774996,
de coordenadas N 92.0000 m., E 7767998.2749 m., deste, segue com azimute de
302º  26'  32.84''  e  distância  de  1.8641  m.,  até  o  vértice  607765.027895,  de
coordenadas N 93.0000 m., E 7767996.7017 m., deste, segue com azimute de 297º
8' 35.67'' e distância de 2.1919 m., até o vértice 607764.118563, de coordenadas N
94.0000 m.,  E  7767994.7512 m.,  deste,  segue com azimute  de  294º  6'  28.48''  e
distância de 2.4482 m., até o vértice 607763.088488, de coordenadas N 95.0000 m.,
E 7767992.5165 m.,  deste,  segue com azimute  de 293º  5'  32.61''  e  distância  de
2.5496  m.,  até  o  vértice  607762.014139,  de  coordenadas  N  96.0000  m.,  E
7767990.1711 m., deste, segue com azimute de 293º 39' 38.05'' e distância de 2.4918
m., até o vértice 607760.972044, de coordenadas N 97.0000 m., E 7767987.8888 m.,
deste, segue com azimute de 296º 3' 2.82'' e distância de 2.2770 m., até o vértice
607760.03871, de coordenadas N 98.0000 m., E 7767985.8431 m., deste, segue com
azimute de 300º 53' 15.86'' e distância de 1.9480 m., até o vértice 607759.272638, de
coordenadas N 99.0000 m., E 7767984.1714 m., deste, segue com azimute de 305º
55' 44.74'' e distância de 1.7042 m., até o vértice 607758.623171, de coordenadas N
100.0000 m., E 7767982.7915 m., deste, segue com azimute de 308º 35' 45.42''  e
distância de 1.6030 m., até o vértice 607757.998735, de coordenadas N 101.0000 m.,
E 7767981.5386 m., deste, segue com azimute de 307º 46'  18.73''  e distância de
1.6326  m.,  até  o  vértice  607757.307688,  de  coordenadas  N  102.0000  m.,  E
7767980.2481 m., deste, segue com azimute de 303º 48' 57.61'' e distância de 1.7969
m., até o vértice 607756.458387, de coordenadas N 103.0000 m., E 7767978.7552
m., deste, segue com azimute de 298º 40'  48.57''  e distância de 2.0837 m., até o
vértice 607755.378958, de coordenadas N 104.0000 m., E 7767976.9272 m., deste,
segue  com  azimute  de  295º  34'  30.39''  e  distância  de  2.3165  m.,  até  o  vértice
607754.125151, de coordenadas N 105.0000 m., E 7767974.8377 m., deste, segue



2188
____________________________________________________________________________

com  azimute  de  294º  29'  29.85''  e  distância  de  2.4122  m.,  até  o  vértice
607752.803461, de coordenadas N 106.0000 m., E 7767972.6425 m., deste, segue
com  azimute  de  294º  59'  49.20''  e  distância  de  2.3665  m.,  até  o  vértice
607751.520517, de coordenadas N 107.0000 m., E 7767970.4977 m., deste, segue
com  azimute  de  297º  17'  17.26''  e  distância  de  2.1812  m.,  até  o  vértice
607750.382936, de coordenadas N 108.0000 m., E 7767968.5593 m., deste, segue
com  azimute  de  301º  58'  55.42''  e  distância  de  1.8880  m.,  até  o  vértice
607749.486689, de coordenadas N 109.0000 m., E 7767966.9578 m., deste, segue
com  azimute  de  307º  23'  24.68''  e  distância  de  1.6468  m.,  até  o  vértice
607748.854269, de coordenadas N 110.0000 m., E 7767965.6494 m., deste, segue
com  azimute  de  311º  25'  59.81''  e  distância  de  1.5112  m.,  até  o  vértice
607748.477224, de coordenadas N 111.0000 m., E 7767964.5165 m., deste, segue
com  azimute  de  312º  55'  17.27''  e  distância  de  1.4684  m.,  até  o  vértice
607748.346994, de coordenadas N 112.0000 m., E 7767963.4412 m., deste, segue
com azimute de 272º 5' 1.14'' e distância de 27.5039 m., até o vértice 607735.037813,
de coordenadas N 113.0000 m., E 7767935.9555 m., deste, segue com azimute de
274º  38'  8.82''  e  distância  de  12.3730  m.,  até  o  vértice  607731.954695,  de
coordenadas N 114.0000 m., E 7767923.6230 m., deste, segue com azimute de 274º
16' 50.03'' e distância de 13.3976 m., até o vértice 607734.010107, de coordenadas N
115.0000 m., E 7767910.2628 m., deste, segue com azimute de 275º 33' 27.41''  e
distância de 10.3256 m., até o vértice 607735.037813, de coordenadas N 116.0000
m., E 7767899.9857 m., deste, segue com azimute de 277º 54' 49.42'' e distância de
7.2631  m.,  até  o  vértice  607730.926985,  de  coordenadas  N  117.0000  m.,  E
7767892.7918  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  275º  33'  27.41''  e  distância  de
10.3256  m.,  até  o  vértice  607714.483671,  de  coordenadas  N  118.0000  m.,  E
7767882.5147  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  273º  58'  32.97''  e  distância  de
14.4226  m.,  até  o  vértice  607672.347681,  de  coordenadas  N  119.0000  m.,  E
7767868.1268  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  275º  33'  27.39''  e  distância  de
10.3256  m.,  até  o  vértice  607653.848955,  de  coordenadas  N  120.0000  m.,  E
7767857.8497 m., deste, segue com azimute de 275º 3' 18.45'' e distância de 11.3489
m., até o vértice 607640.48876, de coordenadas N 121.0000 m., E 7767846.5450 m.,
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deste, segue com azimute de 275º 3' 18.44'' e distância de 11.3489 m., até o vértice
607634.322519, de coordenadas N 122.0000 m., E 7767835.2402 m., deste, segue
com  azimute  de  276º  10'  14.13''  e  distância  de  9.3033  m.,  até  o  vértice
607633.294813, de coordenadas N 123.0000 m., E 7767825.9908 m., deste, segue
com  azimute  de  276º  40'  35.46''  e  distância  de  8.6011  m.,  até  o  vértice
607631.367861, de coordenadas N 124.0000 m., E 7767817.4480 m., deste, segue
com azimute de 277º 2' 37.69'' e distância de 8.1547 m., até o vértice 607627.321264,
de coordenadas N 125.0000 m., E 7767809.3548 m., deste, segue com azimute de
275º  12'  7.68''  e  distância  de  11.0290  m.,  até  o  vértice  607612.869131,  de
coordenadas N 126.0000 m., E 7767798.3712 m., deste, segue com azimute de 273º
57' 29.56'' e distância de 14.4867 m., até o vértice 607603.619768, de coordenadas N
127.0000 m., E 7767783.9191 m., deste, segue com azimute de 273º 57' 29.56''  e
distância de 14.4867 m., até o vértice 607589.745722, de coordenadas N 128.0000
m., E 7767769.4669 m., deste, segue com azimute de 276º 34' 42.50'' e distância de
8.7288  m.,  até  o  vértice  607583.964869,  de  coordenadas  N  129.0000  m.,  E
7767760.7957 m., deste, segue com azimute de 277º 34' 46.38'' e distância de 7.5814
m., até o vértice 607580.496359, de coordenadas N 130.0000 m., E 7767753.2806
m., deste, segue com azimute de 279º 48'  51.06''  e distância de 5.8667 m., até o
vértice 607585.699125, de coordenadas N 131.0000 m., E 7767747.4997 m., deste,
segue  com  azimute  de  275º  59'  5.94''  e  distância  de  9.5907  m.,  até  o  vértice
607597.405352, de coordenadas N 132.0000 m., E 7767737.9613 m., deste, segue
com  azimute  de  274º  32'  50.45''  e  distância  de  12.6131  m.,  até  o  vértice
607607.810888, de coordenadas N 133.0000 m., E 7767725.3879 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  52'  51.03''  e  distância  de  14.7750  m.,  até  o  vértice
607614.747911, de coordenadas N 134.0000 m., E 7767710.6468 m., deste, segue
com  azimute  de  272º  48'  34.07''  e  distância  de  20.4020  m.,  até  o  vértice
607621.684931, de coordenadas N 135.0000 m., E 7767690.2692 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  39'  57.04''  e  distância  de  15.6403  m.,  até  o  vértice
607623.852751, de coordenadas N 136.0000 m., E 7767674.6610 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  28'  24.20''  e  distância  de  16.5058  m.,  até  o  vértice
607619.950678, de coordenadas N 137.0000 m., E 7767658.1855 m., deste, segue
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com  azimute  de  272º  52'  13.57''  e  distância  de  19.9690  m.,  até  o  vértice
607611.279398, de coordenadas N 138.0000 m., E 7767638.2416 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  13'  11.26''  e  distância  de  17.8042  m.,  até  o  vértice
607601.740992, de coordenadas N 139.0000 m., E 7767620.4655 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  28'  24.20''  e  distância  de  16.5058  m.,  até  o  vértice
607587.866945, de coordenadas N 140.0000 m., E 7767603.9900 m., deste, segue
com  azimute  de  274º  23'  46.95''  e  distância  de  13.0453  m.,  até  o  vértice
607570.957953, de coordenadas N 141.0000 m., E 7767590.9831 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  52'  51.03''  e  distância  de  14.7750  m.,  até  o  vértice
607550.146883, de coordenadas N 142.0000 m., E 7767576.2419 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  39'  57.03''  e  distância  de  15.6403  m.,  até  o  vértice
607529.769377, de coordenadas N 143.0000 m., E 7767560.6336 m., deste, segue
com  azimute  de  274º  7'  21.28''  e  distância  de  13.9100  m.,  até  o  vértice
607511.559694, de coordenadas N 144.0000 m., E 7767546.7596 m., deste, segue
com  azimute  de  274º  52'  57.43''  e  distância  de  11.7489  m.,  até  o  vértice
607503.321978, de coordenadas N 145.0000 m., E 7767535.0534 m., deste, segue
com  azimute  de  272º  29'  30.61''  e  distância  de  23.0006  m.,  até  o  vértice
607498.119211, de coordenadas N 146.0000 m., E 7767512.0745 m., deste, segue
com  azimute  de  274º  32'  50.45''  e  distância  de  12.6131  m.,  até  o  vértice
607497.685648, de coordenadas N 147.0000 m., E 7767499.5011 m., deste, segue
com  azimute  de  272º  45'  3.68''  e  distância  de  20.8351  m.,  até  o  vértice
607493.350008, de coordenadas N 148.0000 m., E 7767478.6901 m., deste, segue
com  azimute  de  272º  3'  50.26''  e  distância  de  27.7661  m.,  até  o  vértice
607489.447931, de coordenadas N 149.0000 m., E 7767450.9420 m., deste, segue
com  azimute  de  272º  26'  44.69''  e  distância  de  23.4338  m.,  até  o  vértice
607489.014368, de coordenadas N 150.0000 m., E 7767427.5295 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  39'  57.03''  e  distância  de  15.6403  m.,  até  o  vértice
607487.713678, de coordenadas N 151.0000 m., E 7767411.9212 m., deste, segue
com  azimute  de  275º  4'  10.02''  e  distância  de  11.3169  m.,  até  o  vértice
607485.112295, de coordenadas N 152.0000 m., E 7767400.6486 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  59'  53.03''  e  distância  de  14.3425  m.,  até  o  vértice
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607480.343088, de coordenadas N 153.0000 m., E 7767386.3409 m., deste, segue
com  azimute  de  272º  48'  34.07''  e  distância  de  20.4020  m.,  até  o  vértice
607472.972502, de coordenadas N 154.0000 m., E 7767365.9634 m., deste, segue
com azimute de 275º 59' 5.97'' e distância de 9.5907 m., até o vértice 607468.203299,
de coordenadas N 155.0000 m., E 7767356.4250 m., deste, segue com azimute de
277º  37'  27.99''  e  distância  de  7.5370  m.,  até  o  vértice  607464.293249,  de
coordenadas N 156.0000 m., E 7767348.9547 m., deste, segue com azimute de 357º
20' 32.06'' e distância de 1.0011 m., até o vértice 607462.350206, de coordenadas N
157.0000 m., E 7767348.9083 m., deste,  segue com azimute de 355º 58'  6.46''  e
distância de 1.0025 m., até o vértice 607460.321642, de coordenadas N 158.0000 m.,
E 7767348.8378 m.,  deste,  segue com azimute  de 355º  10'  3.74''  e  distância  de
1.0036  m.,  até  o  vértice  607458.432718,  de  coordenadas  N  159.0000  m.,  E
7767348.7533 m., deste, segue com azimute de 355º 54' 20.70'' e distância de 1.0026
m., até o vértice 607456.635626, de coordenadas N 160.0000 m., E 7767348.6817
m., deste, segue com azimute de 358º 23'  50.22''  e distância de 1.0004 m., até o
vértice 607454.868944, de coordenadas N 161.0000 m., E 7767348.6537 m., deste,
segue  com  azimute  de  2º  38'  57.07''  e  distância  de  1.0011  m.,  até  o  vértice
607453.071257, de coordenadas N 162.0000 m., E 7767348.7000 m., deste, segue
com azimute de 8º 35' 42.70'' e distância de 1.0114 m., até o vértice 607451.181162,
de coordenadas N 163.0000 m., E 7767348.8511 m., deste, segue com azimute de
14º 6' 32.47'' e distância de 1.0311 m., até o vértice 607449.161676, de coordenadas
N 164.0000 m., E 7767349.1025 m., deste, segue com azimute de 13º 46' 45.38'' e
distância de 1.0296 m., até o vértice 607447.046099, de coordenadas N 165.0000 m.,
E 7767349.3477 m., deste, segue com azimute de 6º 32' 29.53'' e distância de 1.0066
m., até o vértice 607444.880289, de coordenadas N 166.0000 m., E 7767349.4624
m.,  deste,  segue com azimute de 352º 0'  32.53''  e  distância de 1.0098 m., até o
vértice 607442.710119, de coordenadas N 167.0000 m., E 7767349.3220 m., deste,
segue  com  azimute  de  332º  31'  54.78''  e  distância  de  1.1271  m.,  até  o  vértice
607440.581457, de coordenadas N 168.0000 m., E 7767348.8021 m., deste, segue
com  azimute  de  315º  36'  33.95''  e  distância  de  1.3994  m.,  até  o  vértice
607438.546827, de coordenadas N 169.0000 m., E 7767347.8232 m., deste, segue
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com  azimute  de  305º  55'  15.63''  e  distância  de  1.7045  m.,  até  o  vértice
607436.679113, de coordenadas N 170.0000 m., E 7767346.4428 m., deste, segue
com  azimute  de  300º  29'  44.23''  e  distância  de  1.9706  m.,  até  o  vértice
607435.055082, de coordenadas N 171.0000 m., E 7767344.7448 m., deste, segue
com  azimute  de  297º  22'  12.02''  e  distância  de  2.1752  m.,  até  o  vértice
607433.751501, de coordenadas N 172.0000 m., E 7767342.8132 m., deste, segue
com  azimute  de  295º  39'  36.55''  e  distância  de  2.3093  m.,  até  o  vértice
607432.845133, de coordenadas N 173.0000 m., E 7767340.7316 m., deste, segue
com  azimute  de  294º  55'  55.16''  e  distância  de  2.3722  m.,  até  o  vértice
607432.375315, de coordenadas N 174.0000 m., E 7767338.5805 m., deste, segue
com azimute de 294º 55' 13.76'' e distância de 2.3733 m., até o vértice 607432.25947,
de coordenadas N 175.0000 m., E 7767336.4282 m., deste, segue com azimute de
295º  35'  53.11''  e  distância  de  2.3145  m.,  até  o  vértice  607432.390245,  de
coordenadas N 176.0000 m., E 7767334.3408 m., deste, segue com azimute de 297º
4' 30.67'' e distância de 2.1970 m., até o vértice 607432.660288, de coordenadas N
177.0000 m., E 7767332.3845 m., deste,  segue com azimute de 299º 37'  1.34''  e
distância de 2.0235 m., até o vértice 607432.96224, de coordenadas N 178.0000 m.,
E 7767330.6255 m., deste, segue com azimute de 303º 11'  44.55''  e  distância de
1.8265  m.,  até  o  vértice  607433.215723,  de  coordenadas  N  179.0000  m.,  E
7767329.0970 m., deste, segue com azimute de 305º 59' 8.13'' e distância de 1.7019
m., até o vértice 607433.433905, de coordenadas N 180.0000 m., E 7767327.7199
m., deste, segue com azimute de 306º 56'  42.64''  e distância de 1.6638 m., até o
vértice 607433.650229, de coordenadas N 181.0000 m., E 7767326.3902 m., deste,
segue  com  azimute  de  305º  48'  27.12''  e  distância  de  1.7092  m.,  até  o  vértice
607433.898127, de coordenadas N 182.0000 m., E 7767325.0041 m., deste, segue
com  azimute  de  302º  53'  17.09''  e  distância  de  1.8416  m.,  até  o  vértice
607434.211042, de coordenadas N 183.0000 m., E 7767323.4576 m., deste, segue
com  azimute  de  299º  22'  40.23''  e  distância  de  2.0385  m.,  até  o  vértice
607434.613207, de coordenadas N 184.0000 m., E 7767321.6813 m., deste, segue
com azimute de 297º 9' 47.41'' e distância de 2.1905 m., até o vértice 607435.094881,
de coordenadas N 185.0000 m., E 7767319.7324 m., deste, segue com azimute de
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296º  10'  17.51''  e  distância  de  2.2673  m.,  até  o  vértice  607435.638483,  de
coordenadas N 186.0000 m., E 7767317.6976 m., deste, segue com azimute de 296º
10' 42.80'' e distância de 2.2667 m., até o vértice 607436.226439, de coordenadas N
187.0000 m., E 7767315.6634 m., deste, segue com azimute de 344º 38' 13.44''  e
distância de 1.0371 m., até o vértice 607436.313181, de coordenadas N 188.0000 m.,
E 7767315.3887 m., deste, segue com azimute de 272º 30'  20.06''  e distância de
22.8746  m.,  até  o  vértice  607396.98641,  de  coordenadas  N  189.0000  m.,  E
7767292.5359 m., deste, segue com azimute de 69º 57' 12.48'' e distância de 2.9173
m., até o vértice 607351.767298, de coordenadas N 190.0000 m., E 7767295.2764
m.,  deste,  segue com azimute de 79º 39'  37.45''  e  distância de 5.5716 m., até o
vértice 607336.694258, de coordenadas N 191.0000 m., E 7767300.7576 m., deste,
segue  com  azimute  de  84º  46'  43.34''  e  distância  de  10.9887  m.,  até  o  vértice
607298.343435, de coordenadas N 192.0000 m., E 7767311.7007 m., deste, segue
com  azimute  de  295º  50'  33.37''  e  distância  de  2.2941  m.,  até  o  vértice
607296.009859, de coordenadas N 193.0000 m., E 7767309.6360 m., deste, segue
com azimute de 290º 17' 57.30'' e distância de 2.8825 m., até o vértice 607293.13962,
de coordenadas N 194.0000 m., E 7767306.9325 m., deste, segue com azimute de
289º  41'  32.39''  e  distância  de  2.9676  m.,  até  o  vértice  607290.356466,  de
coordenadas N 195.0000 m., E 7767304.1384 m., deste, segue com azimute de 289º
9' 13.72'' e distância de 3.0478 m., até o vértice 607287.657351, de coordenadas N
196.0000 m., E 7767301.2594 m., deste, segue com azimute de 288º 43' 12.01''  e
distância de 3.1158 m., até o vértice 607285.030107, de coordenadas N 197.0000 m.,
E 7767298.3084 m., deste, segue com azimute de 288º 22'  55.75''  e distância de
3.1710  m.,  até  o  vértice  607282.461969,  de  coordenadas  N  198.0000  m.,  E
7767295.2991 m., deste, segue com azimute de 288º 7' 52.15'' e distância de 3.2134
m., até o vértice 607279.940161, de coordenadas N 199.0000 m., E 7767292.2453
m., deste, segue com azimute de 287º 57'  36.79''  e distância de 3.2430 m., até o
vértice 607277.451975, de coordenadas N 200.0000 m., E 7767289.1603 m., deste,
segue  com  azimute  de  287º  50'  45.51''  e  distância  de  3.2631  m.,  até  o  vértice
607274.987703, de coordenadas N 201.0000 m., E 7767286.0542 m., deste, segue
com  azimute  de  287º  45'  31.63''  e  distância  de  3.2786  m.,  até  o  vértice
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607272.541967, de coordenadas N 202.0000 m., E 7767282.9319 m., deste, segue
com  azimute  de  287º  41'  45.02''  e  distância  de  3.2899  m.,  até  o  vértice
607270.109732, de coordenadas N 203.0000 m., E 7767279.7977 m., deste, segue
com  azimute  de  287º  39'  23.73''  e  distância  de  3.2969  m.,  até  o  vértice
607267.685957, de coordenadas N 204.0000 m., E 7767276.6560 m., deste, segue
com  azimute  de  287º  38'  27.04''  e  distância  de  3.2998  m.,  até  o  vértice
607265.265615, de coordenadas N 205.0000 m., E 7767273.5114 m., deste, segue
com  azimute  de  287º  39'  13.86''  e  distância  de  3.2974  m.,  até  o  vértice
607262.844015, de coordenadas N 206.0000 m., E 7767270.3693 m., deste, segue
com  azimute  de  287º  42'  17.05''  e  distância  de  3.2883  m.,  até  o  vértice
607260.417017, de coordenadas N 207.0000 m., E 7767267.2368 m., deste, segue
com  azimute  de  287º  47'  41.22''  e  distância  de  3.2722  m.,  até  o  vértice
607257.980539, de coordenadas N 208.0000 m., E 7767264.1211 m., deste, segue
com  azimute  de  287º  55'  30.53''  e  distância  de  3.2491  m.,  até  o  vértice
607255.530489, de coordenadas N 209.0000 m., E 7767261.0297 m., deste, segue
com azimute de 288º 5' 58.28'' e distância de 3.2189 m., até o vértice 607253.062605,
de coordenadas N 210.0000 m., E 7767257.9701 m., deste, segue com azimute de
288º  29'  45.57''  e  distância  de  3.1522  m.,  até  o  vértice  607250.55662,  de
coordenadas N 211.0000 m., E 7767254.9808 m., deste, segue com azimute de 289º
29' 18.72'' e distância de 2.9974 m., até o vértice 607247.963621, de coordenadas N
212.0000 m., E 7767252.1550 m., deste, segue com azimute de 291º 18' 54.94''  e
distância de 2.7510 m., até o vértice 607245.231714, de coordenadas N 213.0000 m.,
E 7767249.5922 m.,  deste,  segue com azimute  de 294º  26'  8.93''  e  distância  de
2.4174  m.,  até  o  vértice  607242.309015,  de  coordenadas  N  214.0000  m.,  E
7767247.3914 m., deste, segue com azimute de 299º 53' 1.77'' e distância de 2.0071
m., até o vértice 607239.143995, de coordenadas N 215.0000 m., E 7767245.6512
m., deste, segue com azimute de 308º 30'  20.97''  e distância de 1.6062 m., até o
vértice 607235.732794, de coordenadas N 216.0000 m., E 7767244.3943 m., deste,
segue  com  azimute  de  317º  55'  47.85''  e  distância  de  1.3471  m.,  até  o  vértice
607232.166712, de coordenadas N 217.0000 m., E 7767243.4916 m., deste, segue
com  azimute  de  325º  11'  16.63''  e  distância  de  1.2180  m.,  até  o  vértice
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607228.548361, de coordenadas N 218.0000 m., E 7767242.7963 m., deste, segue
com  azimute  de  327º  34'  55.21''  e  distância  de  1.1846  m.,  até  o  vértice
607224.980349, de coordenadas N 219.0000 m., E 7767242.1612 m., deste, segue
com azimute de 324º 11' 4.75'' e distância de 1.2332 m., até o vértice 607221.565126,
de coordenadas N 220.0000 m., E 7767241.4396 m., deste, segue com azimute de
317º  18'  40.50''  e  distância  de  1.3605  m.,  até  o  vértice  607218.370588,  de
coordenadas N 221.0000 m., E 7767240.5172 m., deste, segue com azimute de 310º
39' 2.76'' e distância de 1.5350 m., até o vértice 607215.387529, de coordenadas N
222.0000 m., E 7767239.3526 m., deste, segue com azimute de 304º 48' 28.32''  e
distância de 1.7518 m., até o vértice 607212.596327, de coordenadas N 223.0000 m.,
E 7767237.9142 m.,  deste,  segue com azimute  de 299º  50'  1.29''  e  distância  de
2.0101  m.,  até  o  vértice  607209.977346,  de  coordenadas  N  224.0000  m.,  E
7767236.1705 m., deste, segue com azimute de 295º 40' 16.40'' e distância de 2.3084
m., até o vértice 607207.510923, de coordenadas N 225.0000 m., E 7767234.0899
m., deste, segue com azimute de 292º 32'  39.90''  e distância de 2.6082 m., até o
vértice 607205.161188, de coordenadas N 226.0000 m., E 7767231.6810 m., deste,
segue  com  azimute  de  290º  49'  19.37''  e  distância  de  2.8132  m.,  até  o  vértice
607202.851843, de coordenadas N 227.0000 m., E 7767229.0515 m., deste, segue
com azimute de 290º 8' 21.52'' e distância de 2.9044 m., até o vértice 607200.500368,
de coordenadas N 228.0000 m., E 7767226.3247 m., deste, segue com azimute de
290º  18'  57.42''  e  distância  de  2.8802  m.,  até  o  vértice  607198.02424,  de
coordenadas N 229.0000 m., E 7767223.6237 m., deste, segue com azimute de 291º
23' 48.72'' e distância de 2.7410 m., até o vértice 607195.340979, de coordenadas N
230.0000 m., E 7767221.0716 m., deste, segue com azimute de 293º 22' 24.25''  e
distância de 2.5207 m., até o vértice 607192.397268, de coordenadas N 231.0000 m.,
E 7767218.7578 m.,  deste,  segue com azimute  de 295º  40'  9.05''  e  distância  de
2.3085  m.,  até  o  vértice  607189.221521,  de  coordenadas  N  232.0000  m.,  E
7767216.6771 m., deste, segue com azimute de 298º 8' 42.85'' e distância de 2.1200
m., até o vértice 607185.856375, de coordenadas N 233.0000 m., E 7767214.8078
m., deste, segue com azimute de 300º 46'  12.24''  e distância de 1.9547 m., até o
vértice 607182.344461, de coordenadas N 234.0000 m., E 7767213.1283 m., deste,
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segue  com  azimute  de  303º  29'  25.15''  e  distância  de  1.8123  m.,  até  o  vértice
607178.728418, de coordenadas N 235.0000 m., E 7767211.6169 m., deste, segue
com  azimute  de  306º  19'  25.72''  e  distância  de  1.6882  m.,  até  o  vértice
607175.043535, de coordenadas N 236.0000 m., E 7767210.2567 m., deste, segue
com azimute de 309º 33' 22.78'' e distância de 1.5703 m., até o vértice 607171.302,
de coordenadas N 237.0000 m., E 7767209.0461 m., deste, segue com azimute de
313º  19'  54.96''  e  distância  de  1.4573  m.,  até  o  vértice  607167.511465,  de
coordenadas N 238.0000 m., E 7767207.9861 m., deste, segue com azimute de 317º
45' 23.29'' e distância de 1.3508 m., até o vértice 607163.679571, de coordenadas N
239.0000 m., E 7767207.0779 m., deste, segue com azimute de 322º 56' 40.71''  e
distância de 1.2530 m., até o vértice 607159.813963, de coordenadas N 240.0000 m.,
E 7767206.3229 m., deste, segue com azimute de 328º 52'  20.00''  e distância de
1.1682  m.,  até  o  vértice  607155.921682,  de  coordenadas  N  241.0000  m.,  E
7767205.7190 m., deste, segue com azimute de 359º 4' 41.49'' e distância de 1.0001
m., até o vértice 607155.786474, de coordenadas N 242.0000 m., E 7767205.7029
m., deste, segue com azimute de 272º 30' 58.02'' e distância de 22.7788 m., até o
vértice 607109.914026, de coordenadas N 243.0000 m., E 7767182.9460 m., deste,
segue com azimute  de  273º  47'  15.30''  e  distância  de  15.1383  m.,  até  o  vértice
607090.044554, de coordenadas N 244.0000 m., E 7767167.8408 m., deste, segue
com azimute de 276º 56' 5.38'' e distância de 8.2822 m., até o vértice 607073.60124,
de coordenadas N 245.0000 m., E 7767159.6191 m., deste, segue com azimute de
274º  10'  26.14''  e  distância  de  13.7392  m.,  até  o  vértice  607036.603785,  de
coordenadas N 246.0000 m., E 7767145.9163 m., deste, segue com azimute de 289º
58' 8.87'' e distância de 2.9281 m., até o vértice 607029.723562, de coordenadas N
247.0000 m., E 7767143.1643 m., deste, segue com azimute de 274º 10' 38.78''  e
distância de 13.7277 m., até o vértice 606995.495501, de coordenadas N 248.0000
m., E 7767129.4730 m., deste, segue com azimute de 277º 53' 45.21'' e distância de
7.2794  m.,  até  o  vértice  606979.014559,  de  coordenadas  N  249.0000  m.,  E
7767122.2626 m., deste, segue com azimute de 285º 0' 40.94'' e distância de 3.8608
m., até o vértice 606979.007902, de coordenadas N 250.0000 m., E 7767118.5335
m., deste, segue com azimute de 284º 10'  13.25''  e distância de 4.0849 m., até o
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vértice 606978.900644, de coordenadas N 251.0000 m., E 7767114.5730 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  10'  32.04''  e  distância  de  4.0834  m.,  até  o  vértice
606978.695917, de coordenadas N 252.0000 m., E 7767110.6139 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  11'  29.63''  e  distância  de  4.0789  m.,  até  o  vértice
606978.396482, de coordenadas N 253.0000 m., E 7767106.6595 m., deste, segue
com azimute de 284º 12' 48.97'' e distância de 4.0727 m., até o vértice 606978.0096,
de coordenadas N 254.0000 m., E 7767102.7115 m., deste, segue com azimute de
284º  13'  57.58''  e  distância  de  4.0674  m.,  até  o  vértice  606977.551428,  de
coordenadas N 255.0000 m., E 7767098.7690 m., deste, segue com azimute de 284º
14' 51.25'' e distância de 4.0632 m., até o vértice 606977.039167, de coordenadas N
256.0000 m., E 7767094.8307 m., deste, segue com azimute de 284º 15' 29.88''  e
distância de 4.0602 m., até o vértice 606976.490023, de coordenadas N 257.0000 m.,
E 7767090.8956 m., deste, segue com azimute de 284º 15'  53.41''  e distância de
4.0584  m.,  até  o  vértice  606975.921183,  de  coordenadas  N  258.0000  m.,  E
7767086.9624 m., deste, segue com azimute de 284º 16' 3.93'' e distância de 4.0576
m., até o vértice 606975.346052, de coordenadas N 259.0000 m., E 7767083.0300
m.,  deste,  segue com azimute de 284º 16'  6.19''  e  distância de 4.0574 m., até o
vértice 606974.769899, de coordenadas N 260.0000 m., E 7767079.0978 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  16'  0.80''  e  distância  de  4.0578  m.,  até  o  vértice
606974.196928, de coordenadas N 261.0000 m., E 7767075.1651 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  15'  47.78''  e  distância  de  4.0588  m.,  até  o  vértice
606973.631342, de coordenadas N 262.0000 m., E 7767071.2314 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  15'  27.00''  e  distância  de  4.0604  m.,  até  o  vértice
606973.077341, de coordenadas N 263.0000 m., E 7767067.2961 m., deste, segue
com azimute de 284º 15' 2.62'' e distância de 4.0623 m., até o vértice 606972.536821,
de coordenadas N 264.0000 m., E 7767063.3588 m., deste, segue com azimute de
284º  14'  44.62''  e  distância  de  4.0637  m.,  até  o  vértice  606972.006269,  de
coordenadas N 265.0000 m., E 7767059.4200 m., deste, segue com azimute de 284º
14' 34.13'' e distância de 4.0645 m., até o vértice 606971.481386, de coordenadas N
266.0000 m., E 7767055.4805 m., deste, segue com azimute de 284º 14' 31.51''  e
distância de 4.0647 m., até o vértice 606970.957876, de coordenadas N 267.0000 m.,
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E 7767051.5407 m., deste, segue com azimute de 284º 14'  36.26''  e distância de
4.0644  m.,  até  o  vértice  606970.431433,  de  coordenadas  N  268.0000  m.,  E
7767047.6013 m., deste, segue com azimute de 284º 14' 48.62'' e distância de 4.0634
m., até o vértice 606969.897997, de coordenadas N 269.0000 m., E 7767043.6628
m.,  deste,  segue com azimute de 284º 15'  8.12''  e  distância de 4.0619 m., até o
vértice 606969.35412, de coordenadas N 270.0000 m., E 7767039.7260 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  15'  34.26''  e  distância  de  4.0599  m.,  até  o  vértice
606968.796453, de coordenadas N 271.0000 m., E 7767035.7912 m., deste, segue
com azimute de 284º 16' 7.57'' e distância de 4.0573 m., até o vértice 606968.22164,
de coordenadas N 272.0000 m., E 7767031.8591 m., deste, segue com azimute de
284º  16'  47.95''  e  distância  de  4.0542  m.,  até  o  vértice  606967.626333,  de
coordenadas N 273.0000 m., E 7767027.9302 m., deste, segue com azimute de 284º
17' 27.51'' e distância de 4.0511 m., até o vértice 606967.012087, de coordenadas N
274.0000 m., E 7767024.0045 m., deste, segue com azimute de 284º 17' 44.35''  e
distância de 4.0498 m., até o vértice 606966.394358, de coordenadas N 275.0000 m.,
E 7767020.0801 m., deste, segue com azimute de 284º 17'  34.80''  e distância de
4.0505  m.,  até  o  vértice  606965.791048,  de  coordenadas  N  276.0000  m.,  E
7767016.1549 m., deste, segue com azimute de 284º 16' 58.62'' e distância de 4.0533
m., até o vértice 606965.220072, de coordenadas N 277.0000 m., E 7767012.2269
m., deste, segue com azimute de 284º 15'  56.17''  e distância de 4.0582 m., até o
vértice 606964.699335, de coordenadas N 278.0000 m., E 7767008.2939 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  14'  34.76''  e  distância  de  4.0645  m.,  até  o  vértice
606964.243876, de coordenadas N 279.0000 m., E 7767004.3543 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  13'  17.83''  e  distância  de  4.0704  m.,  até  o  vértice
606963.859789, de coordenadas N 280.0000 m., E 7767000.4086 m., deste, segue
com azimute de 284º 12' 9.58'' e distância de 4.0758 m., até o vértice 606963.55142,
de coordenadas N 281.0000 m., E 7766996.4574 m., deste, segue com azimute de
284º 11' 10.29'' e distância de 4.0804 m., até o vértice 606963.32313, de coordenadas
N 282.0000 m., E 7766992.5015 m., deste, segue com azimute de 284º 10' 19.67'' e
distância de 4.0844 m., até o vértice 606963.179262, de coordenadas N 283.0000 m.,
E 7766988.5414 m.,  deste,  segue com azimute  de 284º  9'  37.55''  e  distância  de
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4.0877  m.,  até  o  vértice  606963.120436,  de  coordenadas  N  284.0000  m.,  E
7766984.5779 m., deste, segue com azimute de 284º 9' 4.11'' e distância de 4.0903
m., até o vértice 606963.134439, de coordenadas N 285.0000 m., E 7766980.6118
m.,  deste,  segue com azimute de 284º 8'  39.10''  e  distância de 4.0923 m., até o
vértice 606963.206316, de coordenadas N 286.0000 m., E 7766976.6435 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  8'  22.72''  e  distância  de  4.0936  m.,  até  o  vértice
606963.321112, de coordenadas N 287.0000 m., E 7766972.6740 m., deste, segue
com azimute de 284º 8' 14.72'' e distância de 4.0942 m., até o vértice 606963.463869,
de coordenadas N 288.0000 m., E 7766968.7038 m., deste, segue com azimute de
284º  8'  13.61''  e  distância  de  4.0943  m.,  até  o  vértice  606963.621809,  de
coordenadas N 289.0000 m., E 7766964.7335 m., deste, segue com azimute de 284º
8' 13.98'' e distância de 4.0943 m., até o vértice 606963.79035, de coordenadas N
290.0000 m., E 7766960.7633 m., deste,  segue com azimute de 284º 8'  14.23''  e
distância de 4.0942 m., até o vértice 606963.966848, de coordenadas N 291.0000 m.,
E 7766956.7931 m.,  deste,  segue com azimute  de 284º  8'  14.35''  e  distância  de
4.0942  m.,  até  o  vértice  606964.148664,  de  coordenadas  N  292.0000  m.,  E
7766952.8228 m., deste, segue com azimute de 284º 8' 14.35'' e distância de 4.0942
m., até o vértice 606964.333158, de coordenadas N 293.0000 m., E 7766948.8526
m.,  deste,  segue com azimute de 284º 8'  15.09''  e  distância de 4.0942 m., até o
vértice 606964.518652, de coordenadas N 294.0000 m., E 7766944.8825 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  8'  19.03''  e  distância  de  4.0939  m.,  até  o  vértice
606964.707479, de coordenadas N 295.0000 m., E 7766940.9126 m., deste, segue
com azimute de 284º 8' 27.15'' e distância de 4.0932 m., até o vértice 606964.903017,
de coordenadas N 296.0000 m., E 7766936.9434 m., deste, segue com azimute de
284º  8'  39.34''  e  distância  de  4.0923  m.,  até  o  vértice  606965.108644,  de
coordenadas N 297.0000 m., E 7766932.9752 m., deste, segue com azimute de 284º
8' 55.73'' e distância de 4.0910 m., até o vértice 606965.327738, de coordenadas N
298.0000 m., E 7766929.0084 m., deste,  segue com azimute de 284º 9'  19.28''  e
distância de 4.0891 m., até o vértice 606965.565359, de coordenadas N 299.0000 m.,
E 7766925.0434 m.,  deste,  segue com azimute  de 284º  10'  4.72''  e  distância  de
4.0855  m.,  até  o  vértice  606965.834269,  de  coordenadas  N  300.0000  m.,  E
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7766921.0822 m., deste, segue com azimute de 284º 11' 16.61'' e distância de 4.0799
m., até o vértice 606966.149424, de coordenadas N 301.0000 m., E 7766917.1267
m., deste, segue com azimute de 284º 12'  54.69''  e distância de 4.0723 m., até o
vértice 606966.525793, de coordenadas N 302.0000 m., E 7766913.1791 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  14'  59.74''  e  distância  de  4.0625  m.,  até  o  vértice
606966.978334, de coordenadas N 303.0000 m., E 7766909.2416 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  17'  30.15''  e  distância  de  4.0509  m.,  até  o  vértice
606967.519655, de coordenadas N 304.0000 m., E 7766905.3161 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  20'  17.35''  e  distância  de  4.0381  m.,  até  o  vértice
606968.150465, de coordenadas N 305.0000 m., E 7766901.4038 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  23'  18.86''  e  distância  de  4.0242  m.,  até  o  vértice
606968.867739, de coordenadas N 306.0000 m., E 7766897.5058 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  26'  35.23''  e  distância  de  4.0093  m.,  até  o  vértice
606969.668447, de coordenadas N 307.0000 m., E 7766893.6232 m., deste, segue
com azimute de 284º 30' 6.38'' e distância de 3.9935 m., até o vértice 606970.549559,
de coordenadas N 308.0000 m., E 7766889.7570 m., deste, segue com azimute de
284º  33'  47.68''  e  distância  de  3.9770  m.,  até  o  vértice  606971.507082,  de
coordenadas N 309.0000 m., E 7766885.9078 m., deste, segue com azimute de 284º
37' 10.85'' e distância de 3.9619 m., até o vértice 606972.531637, de coordenadas N
310.0000 m., E 7766882.0742 m., deste,  segue com azimute de 284º 40'  5.79''  e
distância de 3.9491 m., até o vértice 606973.61199, de coordenadas N 311.0000 m.,
E 7766878.2538 m., deste, segue com azimute de 284º 42'  31.41''  e distância de
3.9385  m.,  até  o  vértice  606974.736906,  de  coordenadas  N  312.0000  m.,  E
7766874.4444 m., deste, segue com azimute de 284º 44' 27.61'' e distância de 3.9300
m., até o vértice 606975.89514, de coordenadas N 313.0000 m., E 7766870.6437 m.,
deste, segue com azimute de 284º 45' 54.96'' e distância de 3.9237 m., até o vértice
606977.076159, de coordenadas N 314.0000 m., E 7766866.8495 m., deste, segue
com azimute de 284º 47' 1.09'' e distância de 3.9190 m., até o vértice 606978.273695,
de coordenadas N 315.0000 m., E 7766863.0603 m., deste, segue com azimute de
284º 47' 48.54'' e distância de 3.9155 m., até o vértice 606979.48311, de coordenadas
N 316.0000 m., E 7766859.2746 m., deste, segue com azimute de 284º 48' 17.07'' e
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distância de 3.9135 m., até o vértice 606980.699759, de coordenadas N 317.0000 m.,
E 7766855.4910 m., deste, segue com azimute de 284º 48'  26.77''  e distância de
3.9128  m.,  até  o  vértice  606981.919001,  de  coordenadas  N  318.0000  m.,  E
7766851.7082 m., deste, segue com azimute de 284º 48' 18.15'' e distância de 3.9134
m., até o vértice 606983.136259, de coordenadas N 319.0000 m., E 7766847.9247
m., deste, segue com azimute de 284º 47'  52.57''  e distância de 3.9153 m., até o
vértice 606984.34733, de coordenadas N 320.0000 m., E 7766844.1393 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  47'  11.03''  e  distância  de  3.9182  m.,  até  o  vértice
606985.548178, de coordenadas N 321.0000 m., E 7766840.3508 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  46'  13.72''  e  distância  de  3.9224  m.,  até  o  vértice
606986.734766, de coordenadas N 322.0000 m., E 7766836.5580 m., deste, segue
com azimute de 284º 45' 0.62'' e distância de 3.9277 m., até o vértice 606987.903059,
de coordenadas N 323.0000 m., E 7766832.7598 m., deste, segue com azimute de
284º  43'  34.11''  e  distância  de  3.9339  m.,  até  o  vértice  606989.049601,  de
coordenadas N 324.0000 m., E 7766828.9551 m., deste, segue com azimute de 284º
42' 11.47'' e distância de 3.9399 m., até o vértice 606990.175306, de coordenadas N
325.0000 m., E 7766825.1442 m., deste,  segue com azimute de 284º 41'  0.87''  e
distância de 3.9451 m., até o vértice 606991.283075, de coordenadas N 326.0000 m.,
E 7766821.3279 m.,  deste,  segue com azimute  de 284º  40'  1.56''  e  distância  de
3.9494  m.,  até  o  vértice  606992.375822,  de  coordenadas  N  327.0000  m.,  E
7766817.5072 m., deste, segue com azimute de 284º 39' 14.26'' e distância de 3.9529
m., até o vértice 606993.456457, de coordenadas N 328.0000 m., E 7766813.6829
m., deste, segue com azimute de 284º 38'  37.85''  e distância de 3.9555 m., até o
vértice  606994.5278,  de coordenadas N 329.0000 m., E  7766809.8559 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  38'  9.66''  e  distância  de  3.9576  m.,  até  o  vértice
606995.591925, de coordenadas N 330.0000 m., E 7766806.0267 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  37'  48.20''  e  distância  de  3.9592  m.,  até  o  vértice
606996.650518, de coordenadas N 331.0000 m., E 7766802.1959 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  37'  33.33''  e  distância  de  3.9603  m.,  até  o  vértice
606997.705275, de coordenadas N 332.0000 m., E 7766798.3639 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  37'  24.92''  e  distância  de  3.9609  m.,  até  o  vértice
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606998.757887, de coordenadas N 333.0000 m., E 7766794.5313 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  37'  22.81''  e  distância  de  3.9611  m.,  até  o  vértice
606999.809961, de coordenadas N 334.0000 m., E 7766790.6986 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  37'  24.13''  e  distância  de  3.9610  m.,  até  o  vértice
607000.862387, de coordenadas N 335.0000 m., E 7766786.8659 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  37'  27.28''  e  distância  de  3.9607  m.,  até  o  vértice
607001.915636, de coordenadas N 336.0000 m., E 7766783.0335 m., deste, segue
com azimute de 284º 37' 32.28'' e distância de 3.9604 m., até o vértice 607002.97019,
de coordenadas N 337.0000 m., E 7766779.2015 m., deste, segue com azimute de
284º  37'  39.12''  e  distância  de  3.9599  m.,  até  o  vértice  607004.026529,  de
coordenadas N 338.0000 m., E 7766775.3700 m., deste, segue com azimute de 284º
37' 48.33'' e distância de 3.9592 m., até o vértice 607005.085306, de coordenadas N
339.0000 m., E 7766771.5392 m., deste,  segue com azimute de 284º 38'  7.15''  e
distância de 3.9578 m., até o vértice 607006.149008, de coordenadas N 340.0000 m.,
E 7766767.7098 m., deste, segue com azimute de 284º 38'  39.83''  e distância de
3.9554  m.,  até  o  vértice  607007.221212,  de  coordenadas  N  341.0000  m.,  E
7766763.8829 m., deste, segue com azimute de 284º 39' 26.28'' e distância de 3.9520
m., até o vértice 607008.305506, de coordenadas N 342.0000 m., E 7766760.0595
m., deste, segue com azimute de 284º 40'  26.57''  e distância de 3.9476 m., até o
vértice 607009.405474, de coordenadas N 343.0000 m., E 7766756.2407 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  41'  39.86''  e  distância  de  3.9422  m.,  até  o  vértice
607010.524401, de coordenadas N 344.0000 m., E 7766752.4274 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  42'  52.56''  e  distância  de  3.9369  m.,  até  o  vértice
607011.662004, de coordenadas N 345.0000 m., E 7766748.6196 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  43'  55.58''  e  distância  de  3.9324  m.,  até  o  vértice
607012.815702, de coordenadas N 346.0000 m., E 7766744.8165 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  44'  48.99''  e  distância  de  3.9285  m.,  até  o  vértice
607013.982882, de coordenadas N 347.0000 m., E 7766741.0174 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  45'  32.86''  e  distância  de  3.9253  m.,  até  o  vértice
607015.160917, de coordenadas N 348.0000 m., E 7766737.2216 m., deste, segue
com azimute de 284º 46' 6.61'' e distância de 3.9229 m., até o vértice 607016.347197,
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de coordenadas N 349.0000 m., E 7766733.4283 m., deste, segue com azimute de
284º  46'  29.95''  e  distância  de  3.9212  m.,  até  o  vértice  607017.539034,  de
coordenadas N 350.0000 m., E 7766729.6368 m., deste, segue com azimute de 284º
46' 41.89'' e distância de 3.9203 m., até o vértice 607018.733713, de coordenadas N
351.0000 m., E 7766725.8461 m., deste, segue com azimute de 284º 46' 42.69''  e
distância de 3.9203 m., até o vértice 607019.928522, de coordenadas N 352.0000 m.,
E 7766722.0555 m., deste, segue com azimute de 284º 46'  32.09''  e distância de
3.9211  m.,  até  o  vértice  607021.120733,  de  coordenadas  N  353.0000  m.,  E
7766718.2641 m., deste, segue com azimute de 284º 46' 10.10'' e distância de 3.9226
m., até o vértice 607022.307589, de coordenadas N 354.0000 m., E 7766714.4711
m., deste, segue com azimute de 284º 45'  35.13''  e distância de 3.9252 m., até o
vértice 607023.485678, de coordenadas N 355.0000 m., E 7766710.6754 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  44'  45.64''  e  distância  de  3.9287  m.,  até  o  vértice
607024.651091, de coordenadas N 356.0000 m., E 7766706.8761 m., deste, segue
com azimute de 284º 43' 41.84'' e distância de 3.9334 m., até o vértice 607025.79991,
de coordenadas N 357.0000 m., E 7766703.0720 m., deste, segue com azimute de
284º  42'  23.70''  e  distância  de  3.9390  m.,  até  o  vértice  607026.928213,  de
coordenadas N 358.0000 m., E 7766699.2620 m., deste, segue com azimute de 284º
40' 51.99'' e distância de 3.9457 m., até o vértice 607028.032198, de coordenadas N
359.0000 m., E 7766695.4451 m., deste, segue com azimute de 284º 39' 15.19''  e
distância de 3.9528 m., até o vértice 607029.110125, de coordenadas N 360.0000 m.,
E 7766691.6209 m., deste, segue com azimute de 284º 37'  40.17''  e distância de
3.9598  m.,  até  o  vértice  607030.161951,  de  coordenadas  N  361.0000  m.,  E
7766687.7894 m., deste, segue com azimute de 284º 36' 7.33'' e distância de 3.9666
m., até o vértice 607031.187689, de coordenadas N 362.0000 m., E 7766683.9509
m., deste, segue com azimute de 284º 34'  36.50''  e distância de 3.9733 m., até o
vértice 607032.187353, de coordenadas N 363.0000 m., E 7766680.1055 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  33'  8.20''  e  distância  de  3.9799  m.,  até  o  vértice
607033.161058, de coordenadas N 364.0000 m., E 7766676.2533 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  31'  47.97''  e  distância  de  3.9859  m.,  até  o  vértice
607034.110899, de coordenadas N 365.0000 m., E 7766672.3949 m., deste, segue
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com  azimute  de  284º  30'  41.32''  e  distância  de  3.9908  m.,  até  o  vértice
607035.040743, de coordenadas N 366.0000 m., E 7766668.5314 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  29'  48.53''  e  distância  de  3.9948  m.,  até  o  vértice
607035.954538, de coordenadas N 367.0000 m., E 7766664.6638 m., deste, segue
com azimute de 284º 29' 9.27'' e distância de 3.9977 m., até o vértice 607036.856222,
de coordenadas N 368.0000 m., E 7766660.7932 m., deste, segue com azimute de
284º  28'  43.21''  e  distância  de  3.9997  m.,  até  o  vértice  607037.749681,  de
coordenadas N 369.0000 m., E 7766656.9205 m., deste, segue com azimute de 284º
28' 25.94'' e distância de 4.0010 m., até o vértice 607038.637487, de coordenadas N
370.0000 m., E 7766653.0465 m., deste, segue com azimute de 284º 28' 12.67''  e
distância de 4.0020 m., até o vértice 607039.520933, de coordenadas N 371.0000 m.,
E 7766649.1715 m.,  deste,  segue com azimute  de 284º  28'  3.02''  e  distância  de
4.0027  m.,  até  o  vértice  607040.401258,  de  coordenadas  N  372.0000  m.,  E
7766645.2957 m., deste, segue com azimute de 284º 27' 57.22'' e distância de 4.0031
m., até o vértice 607041.279692, de coordenadas N 373.0000 m., E 7766641.4194
m., deste, segue com azimute de 284º 27'  55.29''  e distância de 4.0033 m., até o
vértice 607042.157454, de coordenadas N 374.0000 m., E 7766637.5431 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  27'  54.91''  e  distância  de  4.0033  m.,  até  o  vértice
607043.035055, de coordenadas N 375.0000 m., E 7766633.6667 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  27'  54.00''  e  distância  de  4.0034  m.,  até  o  vértice
607043.912275, de coordenadas N 376.0000 m., E 7766629.7902 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  27'  52.59''  e  distância  de  4.0035  m.,  até  o  vértice
607044.788866, de coordenadas N 377.0000 m., E 7766625.9136 m., deste, segue
com azimute de 284º 27' 50.66'' e distância de 4.0036 m., até o vértice 607045.66456,
de coordenadas N 378.0000 m., E 7766622.0368 m., deste, segue com azimute de
284º  27'  47.57''  e  distância  de  4.0039  m.,  até  o  vértice  607046.53887,  de
coordenadas N 379.0000 m., E 7766618.1599 m., deste, segue com azimute de 284º
27' 27.76'' e distância de 4.0054 m., até o vértice 607047.403978, de coordenadas N
380.0000 m., E 7766614.2813 m., deste, segue com azimute de 284º 26' 33.18''  e
distância de 4.0095 m., até o vértice 607048.24357, de coordenadas N 381.0000 m.,
E 7766610.3986 m.,  deste,  segue com azimute  de 284º  25'  3.00''  e  distância  de
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4.0163  m.,  até  o  vértice  607049.040846,  de  coordenadas  N  382.0000  m.,  E
7766606.5088 m., deste, segue com azimute de 284º 22' 57.35'' e distância de 4.0258
m., até o vértice 607049.779009, de coordenadas N 383.0000 m., E 7766602.6091
m., deste, segue com azimute de 284º 20'  17.86''  e distância de 4.0380 m., até o
vértice 607050.441561, de coordenadas N 384.0000 m., E 7766598.6969 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  17'  30.77''  e  distância  de  4.0509  m.,  até  o  vértice
607051.022894, de coordenadas N 385.0000 m., E 7766594.7714 m., deste, segue
com azimute de 284º 15' 9.49'' e distância de 4.0618 m., até o vértice 607051.53116,
de coordenadas N 386.0000 m., E 7766590.8346 m., deste, segue com azimute de
284º  13'  15.10''  e  distância  de  4.0707  m.,  até  o  vértice  607051.975405,  de
coordenadas N 387.0000 m., E 7766586.8887 m., deste, segue com azimute de 284º
11' 47.73'' e distância de 4.0775 m., até o vértice 607052.364672, de coordenadas N
388.0000 m., E 7766582.9358 m., deste, segue com azimute de 284º 10' 46.77''  e
distância de 4.0822 m., até o vértice 607052.708036, de coordenadas N 389.0000 m.,
E 7766578.9779 m.,  deste,  segue com azimute  de 284º  10'  7.56''  e  distância  de
4.0853  m.,  até  o  vértice  607053.016211,  de  coordenadas  N  390.0000  m.,  E
7766575.0169 m., deste, segue com azimute de 284º 9' 43.47'' e distância de 4.0872
m., até o vértice 607053.302137, de coordenadas N 391.0000 m., E 7766571.0539
m.,  deste,  segue com azimute de 284º 9'  33.60''  e  distância de 4.0880 m., até o
vértice 607053.578936, de coordenadas N 392.0000 m., E 7766567.0901 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  9'  38.66''  e  distância  de  4.0876  m.,  até  o  vértice
607053.859716, de coordenadas N 393.0000 m., E 7766563.1267 m., deste, segue
com azimute de 284º 9' 58.05'' e distância de 4.0861 m., até o vértice 607054.157537,
de coordenadas N 394.0000 m., E 7766559.1649 m., deste, segue com azimute de
284º  10'  30.68''  e  distância  de  4.0835  m.,  até  o  vértice  607054.482645,  de
coordenadas N 395.0000 m., E 7766555.2057 m., deste, segue com azimute de 284º
11' 14.38'' e distância de 4.0801 m., até o vértice 607054.841063, de coordenadas N
396.0000 m., E 7766551.2501 m., deste,  segue com azimute de 284º 12'  9.08''  e
distância de 4.0758 m., até o vértice 607055.238459, de coordenadas N 397.0000 m.,
E 7766547.2989 m., deste, segue com azimute de 284º 13'  14.85''  e distância de
4.0707  m.,  até  o  vértice  607055.68051,  de  coordenadas  N  398.0000  m.,  E
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7766543.3529 m., deste, segue com azimute de 284º 14' 31.64'' e distância de 4.0647
m., até o vértice 607056.172838, de coordenadas N 399.0000 m., E 7766539.4131
m., deste, segue com azimute de 284º 15'  54.04''  e distância de 4.0583 m., até o
vértice 607056.717165, de coordenadas N 400.0000 m., E 7766535.4799 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  17'  12.55''  e  distância  de  4.0523  m.,  até  o  vértice
607057.30887, de coordenadas N 401.0000 m., E 7766531.5530 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  18'  26.52''  e  distância  de  4.0466  m.,  até  o  vértice
607057.942755, de coordenadas N 402.0000 m., E 7766527.6320 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  19'  35.64''  e  distância  de  4.0412  m.,  até  o  vértice
607058.613607, de coordenadas N 403.0000 m., E 7766523.7164 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  20'  40.13''  e  distância  de  4.0363  m.,  até  o  vértice
607059.316244, de coordenadas N 404.0000 m., E 7766519.8059 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  21'  42.11''  e  distância  de  4.0316  m.,  até  o  vértice
607060.046965, de coordenadas N 405.0000 m., E 7766515.9003 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  22'  45.13''  e  distância  de  4.0268  m.,  até  o  vértice
607060.804731, de coordenadas N 406.0000 m., E 7766511.9997 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  23'  49.96''  e  distância  de  4.0218  m.,  até  o  vértice
607061.588785, de coordenadas N 407.0000 m., E 7766508.1042 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  24'  56.35''  e  distância  de  4.0168  m.,  até  o  vértice
607062.398355, de coordenadas N 408.0000 m., E 7766504.2139 m., deste, segue
com azimute de 284º 26' 4.32'' e distância de 4.0117 m., até o vértice 607063.232702,
de coordenadas N 409.0000 m., E 7766500.3289 m., deste, segue com azimute de
284º  27'  21.59''  e  distância  de  4.0058  m.,  até  o  vértice  607064.093279,  de
coordenadas N 410.0000 m., E 7766496.4499 m., deste, segue com azimute de 284º
29' 3.21'' e distância de 3.9982 m., até o vértice 607064.985819, de coordenadas N
411.0000 m., E 7766492.5787 m., deste, segue com azimute de 284º 31' 11.00''  e
distância de 3.9886 m., até o vértice 607065.916536, de coordenadas N 412.0000 m.,
E 7766488.7175 m., deste, segue com azimute de 284º 33'  45.34''  e distância de
3.9771  m.,  até  o  vértice  607066.891661,  de  coordenadas  N  413.0000  m.,  E
7766484.8682 m., deste, segue com azimute de 284º 36' 46.42'' e distância de 3.9637
m., até o vértice 607067.917398, de coordenadas N 414.0000 m., E 7766481.0326



2207
____________________________________________________________________________

m.,  deste,  segue com azimute de 284º 40'  6.32''  e  distância de 3.9491 m., até o
vértice 607068.997332, de coordenadas N 415.0000 m., E 7766477.2123 m., deste,
segue  com  azimute  de  284º  43'  26.25''  e  distância  de  3.9345  m.,  até  o  vértice
607070.129496, de coordenadas N 416.0000 m., E 7766473.4070 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  46'  43.90''  e  distância  de  3.9202  m.,  até  o  vértice
607071.311213, de coordenadas N 417.0000 m., E 7766469.6165 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  49'  59.08''  e  distância  de  3.9062  m.,  até  o  vértice
607072.539804, de coordenadas N 418.0000 m., E 7766465.8405 m., deste, segue
com  azimute  de  284º  53'  11.58''  e  distância  de  3.8925  m.,  até  o  vértice
607073.812586, de coordenadas N 419.0000 m., E 7766462.0786 m., deste, segue
com  azimute  de  310º  42'  19.93''  e  distância  de  1.5333  m.,  até  o  vértice
607074.219694, de coordenadas N 420.0000 m., E 7766460.9162 m., deste, segue
com  azimute  de  272º  28'  8.60''  e  distância  de  23.2127  m.,  até  o  vértice
607066.510881, de coordenadas N 421.0000 m., E 7766437.7251 m., deste, segue
com  azimute  de  274º  24'  37.77''  e  distância  de  13.0036  m.,  até  o  vértice
607063.269602, de coordenadas N 422.0000 m., E 7766424.7599 m., deste, segue
com  azimute  de  274º  53'  53.82''  e  distância  de  11.7114  m.,  até  o  vértice
607058.083555, de coordenadas N 423.0000 m., E 7766413.0914 m., deste, segue
com  azimute  de  275º  52'  17.97''  e  distância  de  9.7751  m.,  até  o  vértice
607053.545767, de coordenadas N 424.0000 m., E 7766403.3675 m., deste, segue
com  azimute  de  273º  32'  19.12''  e  distância  de  16.2017  m.,  até  o  vértice
607039.339094, de coordenadas N 425.0000 m., E 7766387.1967 m., deste, segue
com  azimute  de  271º  54'  31.15''  e  distância  de  30.0245  m.,  até  o  vértice
607022.971159, de coordenadas N 426.0000 m., E 7766357.1888 m., deste, segue
com  azimute  de  271º  23'  59.70''  e  distância  de  40.9321  m.,  até  o  vértice
607014.787191, de coordenadas N 427.0000 m., E 7766316.2689 m., deste, segue
com  azimute  de  271º  23'  59.70''  e  distância  de  40.9321  m.,  até  o  vértice
607025.699148, de coordenadas N 428.0000 m., E 7766275.3491 m., deste, segue
com  azimute  de  270º  43'  27.12''  e  distância  de  79.1180  m.,  até  o  vértice
607052.979044, de coordenadas N 429.0000 m., E 7766196.2374 m., deste, segue
com azimute de 271º 3' 0.11'' e distância de 54.5689 m., até o vértice 607074.802958,
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de coordenadas N 430.0000 m., E 7766141.6776 m., deste, segue com azimute de
271º  18'  44.83''  e  distância  de  43.6593  m.,  até  o  vértice  607082.986925,  de
coordenadas N 431.0000 m., E 7766098.0298 m., deste, segue com azimute de 271º
23' 52.40'' e distância de 40.9914 m., até o vértice 607080.830126, de coordenadas N
432.0000 m., E 7766057.0506 m., deste,  segue com azimute de 276º 3'  14.54''  e
distância de 9.4817 m., até o vértice 607018.677155, de coordenadas N 433.0000 m.,
E 7766047.6218 m., deste, segue com azimute de 272º 35'  28.17''  e distância de
22.1196  m.,  até  o  vértice  606839.387818,  de  coordenadas  N  434.0000  m.,  E
7766025.5248  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  271º  13'  30.67''  e  distância  de
46.7685  m.,  até  o  vértice  606871.996,  de  coordenadas  N  435.0000  m.,  E
7765978.7670  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  11'  54.97''  e  distância  de
288.4957  m.,  até  o  vértice  606802.306002,  de  coordenadas  N  436.0000  m.,  E
7765690.2730  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  23'  27.77''  e  distância  de
146.5204  m.,  até  o  vértice  606789.562002,  de  coordenadas  N  437.0000  m.,  E
7765543.7560 m., deste, segue com azimute de 270º 48' 4.21'' e distância de 71.5176
m., até o vértice 606772.705702, de coordenadas N 438.0000 m., E 7765472.2454
m., deste, segue com azimute de 272º 17'  0.59''  e distância de 25.0979 m., até o
vértice 606763.649778, de coordenadas N 439.0000 m., E 7765447.1674 m., deste,
segue com azimute  de  273º  48'  35.05''  e  distância  de  15.0504  m.,  até  o  vértice
606763.254591, de coordenadas N 440.0000 m., E 7765432.1503 m., deste, segue
com  azimute  de  270º  22'  16.49''  e  distância  de  154.3346  m.,  até  o  vértice
606726.876001, de coordenadas N 441.0000 m., E 7765277.8190 m., deste, segue 

com  azimute  de  270º  21'  33.43''  e  distância  de  159.4721  m.,  até  o  vértice
606722.559999, de coordenadas N 442.0000 m., E 7765118.3500 m., deste, segue
com  azimute  de  270º  12'  34.82''  e  distância  de  273.2637  m.,  até  o  vértice
606724.878288, de coordenadas N 443.0000 m., E 7764845.0881 m., deste, segue
com  azimute  de  270º  36'  52.98''  e  distância  de  93.2085  m.,  até  o  vértice
606725.669001, de coordenadas N 444.0000 m., E 7764751.8850 m., deste, segue
com azimute de 270º 11' 45.30'' e distância de 292.4507 m., até o vértice 606759.163,
de coordenadas N 445.0000 m., E 7764459.4360 m., deste, segue com azimute de
270º  14'  20.99''  e  distância  de  239.5671  m.,  até  o  vértice  606795.439001,  de
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coordenadas N 446.0000 m., E 7764219.8710 m., deste, segue com azimute de 270º
10' 14.63'' e distância de 335.5925 m., até o vértice 606847.540003, de coordenadas
N 447.0000 m., E 7763884.2800 m., deste, segue com azimute de 270º 19' 58.51'' e
distância de 172.1022 m., até o vértice 606907.7424, de coordenadas N 448.0000 m.,
E 7763712.1807 m., deste, segue com azimute de 271º 58'  25.70''  e distância de
29.0338  m.,  até  o  vértice  606917.892751,  de  coordenadas  N  449.0000  m.,  E
7763683.1641  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  37'  38.51''  e  distância  de
91.3296  m.,  até  o  vértice  606949.839003,  de  coordenadas  N  450.0000  m.,  E
7763591.8400  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  271º  44'  18.39''  e  distância  de
32.9632  m.,  até  o  vértice  606961.357508,  de  coordenadas  N  451.0000  m.,  E
7763558.8920  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  34'  53.61''  e  distância  de
98.5230  m.,  até  o  vértice  606995.799002,  de  coordenadas  N  452.0000  m.,  E
7763460.3740  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  271º  47'  32.97''  e  distância  de
31.9695  m.,  até  o  vértice  607017.816248,  de  coordenadas  N  453.0000  m.,  E
7763428.4201  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  19'  1.97''  e  distância  de
180.6230  m.,  até  o  vértice  607142.269369,  de  coordenadas  N  454.0000  m.,  E
7763247.7999 m., deste, segue com azimute de 271º 1' 49.94'' e distância de 55.6009
m., até o vértice 607180.573999, de coordenadas N 455.0000 m., E 7763192.2080
m., deste, segue com azimute de 270º 33' 6.60'' e distância de 103.8298 m., até o
vértice 607292.447001, de coordenadas N 456.0000 m., E 7763088.3830 m., deste,
segue com azimute  de  270º  35'  46.41''  e  distância  de  96.0992  m.,  até  o  vértice
607346.579, de coordenadas N 457.0000 m., E 7762992.2890 m., deste, segue com
azimute de 270º 20' 39.64'' e distância de 166.3920 m., até o vértice 607382.916002,
de coordenadas N 458.0000 m., E 7762825.9000 m., deste, segue com azimute de
270º  26'  49.24''  e  distância  de  128.1769  m.,  até  o  vértice  607333.730001,  de
coordenadas N 459.0000 m., E 7762697.7270 m., deste, segue com azimute de 270º
7' 6.28'' e distância de 483.8680 m., até o vértice 607407.730001, de coordenadas N
460.0000 m., E 7762213.8600 m., deste, segue com azimute de 270º 12' 12.31''  e
distância de 281.6648 m., até o vértice 607542.230001, de coordenadas N 461.0000
m., E 7761932.1970 m., deste, segue com azimute de 270º 15' 25.98'' e distância de
222.7542  m.,  até  o  vértice  607562.230001,  de  coordenadas  N  462.0000  m.,  E
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7761709.4450  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  52'  46.97''  e  distância  de
65.1327  m.,  até  o  vértice  607521.594999,  de  coordenadas  N  463.0000  m.,  E
7761644.3200  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  36'  19.39''  e  distância  de
94.6453  m.,  até  o  vértice  607512.302999,  de  coordenadas  N  464.0000  m.,  E
7761549.6800  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  13'  39.62''  e  distância  de
251.6590  m.,  até  o  vértice  607595.731001,  de  coordenadas  N  465.0000  m.,  E
7761298.0230  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  271º  20'  57.76''  e  distância  de
42.4648  m.,  até  o  vértice  607576.900999,  de  coordenadas  N  466.0000  m.,  E
7761255.5700  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  40'  52.59''  e  distância  de
84.1029  m.,  até  o  vértice  607610.489,  de  coordenadas  N  467.0000  m.,  E
7761171.4730  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  22'  53.05''  e  distância  de
150.2253  m.,  até  o  vértice  607620.173002,  de  coordenadas  N  468.0000  m.,  E
7761021.2510  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  271º  18'  55.88''  e  distância  de
43.5575  m.,  até  o  vértice  607602.502001,  de  coordenadas  N  469.0000  m.,  E
7760977.7050 m., deste, segue com azimute de 279º 16' 23.40'' e distância de 6.2057
m., até o vértice 607605.541445, de coordenadas N 470.0000 m., E 7760971.5804
m., deste, segue com azimute de 270º 25' 4.98'' e distância de 137.0560 m., até o
vértice 607673.556002, de coordenadas N 471.0000 m., E 7760834.5280 m., deste,
segue com azimute  de  270º  36'  36.02''  e  distância  de  93.9283  m.,  até  o  vértice
607760.882002, de coordenadas N 472.0000 m., E 7760740.6050 m., deste, segue
com  azimute  de  270º  31'  29.91''  e  distância  de  109.1416  m.,  até  o  vértice
607774.085001, de coordenadas N 473.0000 m., E 7760631.4680 m., deste, segue
com  azimute  de  270º  39'  46.58''  e  distância  de  86.4288  m.,  até  o  vértice
607725.518999, de coordenadas N 474.0000 m., E 7760545.0450 m., deste, segue
com azimute de 271º 2' 56.91'' e distância de 54.6152 m., até o vértice 607731.024,
de coordenadas N 475.0000 m., E 7760490.4390 m., deste, segue com azimute de
270º  44'  53.34''  e  distância  de  76.5855  m.,  até  o  vértice  607765.320002,  de
coordenadas N 476.0000 m., E 7760413.8600 m., deste, segue com azimute de 270º
44' 28.88'' e distância de 77.2874 m., até o vértice 607793.11412, de coordenadas N
477.0000 m., E 7760336.5791 m., deste,  segue com azimute de 270º 24'  3.65''  e
distância de 142.8788 m., até o vértice 607864.551763, de coordenadas N 478.0000
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m., E 7760193.7038 m., deste, segue com azimute de 270º 30' 56.10'' e distância de
111.1297  m.,  até  o  vértice  607864.551763,  de  coordenadas  N  479.0000  m.,  E
7760082.5786  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  43'  18.47''  e  distância  de
79.3815  m.,  até  o  vértice  607912.176859,  de  coordenadas  N  480.0000  m.,  E
7760003.2034 m., deste, segue com azimute de 270º 36' 5.43'' e distância de 95.2554
m., até o vértice 608015.364565, de coordenadas N 481.0000 m., E 7759907.9533
m., deste, segue com azimute de 270º 22' 47.67'' e distância de 150.8161 m., até o
vértice 608062.98966, de coordenadas N 482.0000 m., E 7759757.1404 m., deste,
segue com azimute  de  270º  16'  2.44''  e  distância  de  214.3153  m.,  até  o  vértice
608102.67724, de coordenadas N 483.0000 m., E 7759542.8275 m., deste, segue
com  azimute  de  270º  43'  18.47''  e  distância  de  79.3815  m.,  até  o  vértice
608078.864692, de coordenadas N 484.0000 m., E 7759463.4524 m., deste, segue
com azimute de 82º 49' 10.10'' e distância de 8.0003 m., até o vértice 607991.552017,
de coordenadas N 485.0000 m., E 7759471.3899 m., deste, segue com azimute de
272º  24'  16.94''  e  distância  de  23.8335  m.,  até  o  vértice  607888.364311,  de
coordenadas N 486.0000 m., E 7759447.5773 m., deste, segue com azimute de 277º
10' 49.86'' e distância de 8.0003 m., até o vértice 607745.489025, de coordenadas N
487.0000 m., E 7759439.6398 m., deste, segue com azimute de 271º 48' 14.37''  e
distância de 31.7658 m., até o vértice 607562.92616, de coordenadas N 488.0000 m.,
E 7759407.8898 m., deste, segue com azimute de 270º 39'  22.27''  e distância de
87.3184  m.,  até  o  vértice  607316.863168,  de  coordenadas  N  489.0000  m.,  E
7759320.5771  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  270º  43'  18.47''  e  distância  de
79.3815  m.,  até  o  vértice  607134.300303,  de  coordenadas  N  490.0000  m.,  E
7759241.2019 m., deste, segue com azimute de 88º 11' 45.63'' e distância de 31.7658
m., até o vértice 607054.925144, de coordenadas N 491.0000 m., E 7759272.9520
m., deste, segue com azimute de 89º 57' 9.04'' e distância de 1206.5028 m., até o
vértice 606927.92489, de coordenadas N 492.0000 m., E 7760479.4544 m., deste,
segue  com  azimute  de  89º  57'  4.42''  e  distância  de  1174.7528  m.,  até  o  vértice
606800.924636, de coordenadas N 493.0000 m., E 7761654.2067 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  55'  57.14''  e  distância  de  849.3148  m.,  até  o  vértice
606507.236549, de coordenadas N 494.0000 m., E 7762503.5209 m., deste, segue
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com  azimute  de  89º  54'  35.17''  e  distância  de  635.0021  m.,  até  o  vértice
606308.798652, de coordenadas N 495.0000 m., E 7763138.5222 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  57'  4.42''  e  distância  de  1174.7528  m.,  até  o  vértice
606134.173303, de coordenadas N 496.0000 m., E 7764313.2746 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  56'  54.39''  e  distância  de  1111.2527  m.,  até  o  vértice
605348.359231, de coordenadas N 497.0000 m., E 7765424.5268 m., deste, segue
com  azimute  de  270º  39'  22.27''  e  distância  de  87.3184  m.,  até  o  vértice
605721.422477, de coordenadas N 498.0000 m., E 7765337.2141 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  38'  20.71''  e  distância  de  158.7535  m.,  até  o  vértice
606054.798144, de coordenadas N 499.0000 m., E 7765495.9644 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  53'  59.08''  e  distância  de  571.5020  m.,  até  o  vértice
606181.798398, de coordenadas N 500.0000 m., E 7766067.4656 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  53'  37.85''  e  distância  de  539.7520  m.,  até  o  vértice
606126.235787, de coordenadas N 501.0000 m., E 7766607.2166 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  23'  54.57''  e  distância  de  95.2554  m.,  até  o  vértice
606261.173557, de coordenadas N 502.0000 m., E 7766702.4668 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  49'  10.35''  e  distância  de  317.5022  m.,  até  o  vértice
606324.673684, de coordenadas N 503.0000 m., E 7767019.9675 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  51'  30.47''  e  distância  de  404.8145  m.,  até  o  vértice
606197.67343, de coordenadas N 504.0000 m., E 7767424.7808 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  51'  20.28''  e  distância  de  396.8770  m.,  até  o  vértice
605380.109294, de coordenadas N 505.0000 m., E 7767821.6566 m., deste, segue
com  azimute  de  89º  52'  39.56''  e  distância  de  468.3145  m.,  até  o  vértice
606578.674192, de coordenadas N 506.0000 m., E 7768289.9700 m., deste, segue
com azimute de 270º 27' 4.10'' e distância de 127.0042 m., até o vértice 606832.6747,
de coordenadas N 507.0000 m., E 7768162.9698 m., deste, segue com azimute de
180º 0' 0.00'' e distância de 506.0000 m., até o vértice inicial 606832.6747, fechando
o perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao fuso 23K, meridiano -45W, tendo como o Datum o SAD-69. Todos os azimutes e
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distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.
ANEXO III

(a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de )
Limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento oeste do Monumento

Natural Estadual Mãe d'Água: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de
coordenadas N 7759272.9520 m., E 607054.9251 m., deste, segue com azimute de
111º  48'  5.08''  e  distância  de  73.5019  m.,  até  o  vértice  2,  de  coordenadas  N
7759245.6541 m., E 607123.1699 m., deste, segue com azimute de 253º 32' 13.55'' e
distância de 144.5496 m., até o vértice 3, de coordenadas N 7759204.6895 m., E
606984.5463  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  255º  41'  59.00''  e  distância  de
417.7577 m., até o vértice 4, de coordenadas N 7759101.5018 m., E 606579.7330 m.,
deste, segue com azimute de 353º 11'  27.42''  e distância de 1071.1824 m., até o
vértice 5, de coordenadas N 7760165.1289 m., E 606452.7328 m., deste, segue com
azimute  de  353º  37'  14.71''  e  distância  de  1285.9021  m.,  até  o  vértice  6,  de
coordenadas N 7761443.0690 m., E 606309.8575 m., deste, segue com azimute de
343º  21'  40.30''  e  distância  de  720.7422  m.,  até  o  vértice  7,  de  coordenadas  N
7762133.6329 m., E 606103.4821 m., deste, segue com azimute de 342º 38' 45.51'' e
distância de 798.3421 m., até o vértice 8, de coordenadas N 7762895.6344 m., E
605865.3566  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  349º  57'  47.15''  e  distância  de
910.8797 m., até o vértice 9, de coordenadas N 7763792.5737 m., E 605706.6063 m.,
deste, segue com azimute de 347º 44' 6.81'' e distância de 373.6539 m., até o vértice
10,  de  coordenadas  N  7764157.6994  m.,  E  605627.2311  m.,  deste,  segue  com
azimute  de  321º  20'  24.69''  e  distância  de  304.9494  m.,  até  o  vértice  11,  de
coordenadas N 7764395.8249 m., E 605436.7308 m., deste, segue com azimute de
325º  16'  31.29''  e  distância  de  975.4106 m.,  até  o  vértice  12,  de coordenadas N
7765197.5140 m., E 604881.1046 m., deste, segue com azimute de 330º 38' 32.08'' e
distância de 145.7134 m., até o vértice 13, de coordenadas N 7765324.5143 m., E
604809.6670 m., deste, segue com azimute de 351º 1' 38.54'' e distância de 152.6812
m., até o vértice 14, de coordenadas N 7765475.3271 m., E 604785.8545 m., deste,
segue com azimute de 95º 9' 37.55'' e distância de 564.7940 m., até o vértice 15, de
coordenadas N 7765424.5268 m., E 605348.3592 m., deste, segue com azimute de
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144º  44'  3.24''  e  distância de  1361.0236 m.,  até  o  vértice  16,  de coordenadas N
7764313.2746 m., E 606134.1733 m., deste, segue com azimute de 171º 32' 41.90'' e
distância de 1187.6603 m., até o vértice 17, de coordenadas N 7763138.5222 m., E
606308.7987  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  162º  38'  45.51''  e  distância  de
665.2851 m., até o vértice 18, de coordenadas N 7762503.5209 m., E 606507.2365
m., deste, segue com azimute de 160º 55' 29.65'' e distância de 179.3485 m., até o
vértice 19,  de coordenadas N 7762334.0203 m., E 606565.8489 m., deste, segue
com azimute de 160º 55'  29.65''  e distância de 719.3101 m., até o vértice 20, de
coordenadas N 7761654.2067 m., E 606800.9246 m., deste, segue com azimute de
173º  49'  47.37''  e  distância  de  723.3290 m.,  até  o  vértice  21,  de coordenadas N
7760935.0680 m., E 606878.6694 m., deste, segue com azimute de 173º 49' 47.37'' e
distância de 458.2683 m., até o vértice 22, de coordenadas N 7760479.4544 m., E
606927.9249  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  173º  59'  27.58''  e  distância  de
871.5144 m., até o vértice 23, de coordenadas N 7759612.7285 m., E 607019.1592
m., deste, segue com azimute de 173º 59' 27.58'' e distância de 341.6538 m., até o
vértice 24,  de coordenadas N 7759272.9520 m., E 607054.9251 m., deste, segue
com azimute de 27º 34' 44.04'' e distância de 341.6538 m., até o vértice inicial 1,
fechando o perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao fuso 23K, meridiano -45ºW, tendo como Datum o SAD-69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de )

Limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento leste do Monumento
Natural Estadual Mãe d'Água: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de
coordenadas N 7769283,3887 m., E 607562,9744 m., deste, segue com azimute de
173º  53'  4,19''  e  distância  de  24,0370  m.,  até  o  vértice  2,  de  coordenadas  N
7769259,4885 m., E 607565,5352 m., deste, segue com azimute de 77º 28' 16,20'' e
distância  de  8,6566  m.,  até  o  vértice  3,  de  coordenadas  N 7769261,3664  m.,  E
607573,9856 m., deste, segue com azimute de 86º 38' 0,79'' e distância de 20,8349
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m., até o vértice 4, de coordenadas N 7769262,5898 m., E 607594,7845 m., deste,
segue com azimute de 110º 33' 21,69'' e distância de 20,9066 m., até o vértice 5, de
coordenadas N 7769255,2490 m., E 607614,3599 m., deste, segue com azimute de
147º  59'  40,65''  e  distância  de  11,5421  m.,  até  o  vértice  6,  de  coordenadas  N
7769245,4613 m., E 607620,4773 m., deste, segue com azimute de 134º 59' 59,99'' e
distância  de  19,0326 m., até o vértice 7,  de coordenadas N 7769232,0032 m.,  E
607633,9354 m., deste, segue com azimute de 112º 37' 11,59'' e distância de 15,9050
m., até o vértice 8, de coordenadas N 7769225,8859 m., E 607648,6169 m., deste,
segue com azimute de 98º 7' 48,26'' e distância de 17,3024 m., até o vértice 9, de
coordenadas N 7769223,4390 m., E 607665,7454 m., deste, segue com azimute de
75º  57'  49,58''  e  distância  de  15,1334  m.,  até  o  vértice  10,  de  coordenadas  N
7769227,1094 m., E 607680,4270 m., deste, segue com azimute de 68º 11' 54,90'' e
distância de 19,7657 m., até o vértice 11, de coordenadas N 7769234,4501 m., E
607698,7790 m., deste, segue com azimute de 86º 59' 14,01'' e distância de 23,2780
m., até o vértice 12, de coordenadas N 7769235,6736 m., E 607722,0248 m., deste,
segue com azimute de 90º 0' 0,00'' e distância de 18,3520 m., até o vértice 13, de
coordenadas N 7769235,6736 m., E 607740,3768 m., deste, segue com azimute de
134º  59'  59,94''  e  distância  de  17,3024  m.,  até  o  vértice  14,  de  coordenadas  N
7769223,4390 m., E 607752,6114 m., deste, segue com azimute de 116º 34' 41,10'' e
distância de 21,6809 m., até o vértice 15, de coordenadas N 7769213,7385 m., E
607772,0013 m., deste, segue com azimute de 205º 11' 21,95'' e distância de 3,9496
m., até o vértice 16, de coordenadas N 7769210,1645 m., E 607770,3202 m., deste,
segue com azimute de 205º 11' 22,17'' e distância de 0,7645 m., até o vértice 17, de
coordenadas N 7769209,4727 m., E 607769,9949 m., deste, segue com azimute de
236º  32'  53,35''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  18,  de  coordenadas  N
7769199,5505 m., E 607754,9766 m., deste, segue com azimute de 249º 52' 49,01'' e
distância de 17,9951 m., até o vértice 19, de coordenadas N 7769193,3605 m., E
607738,0796 m., deste, segue com azimute de 251º 54' 21,79'' e distância de 17,9987
m., até o vértice 20, de coordenadas N 7769187,7705 m., E 607720,9710 m., deste,
segue com azimute de 255º 43' 14,92'' e distância de 17,9896 m., até o vértice 21, de
coordenadas N 7769183,3334 m., E 607703,5372 m., deste, segue com azimute de
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256º  47'  33,47''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  22,  de  coordenadas  N
7769179,2209 m., E 607686,0133 m., deste, segue com azimute de 253º 46' 35,41'' e
distância de 17,9793 m., até o vértice 23, de coordenadas N 7769174,1977 m., E
607668,7500 m., deste, segue com azimute de 248º 48' 22,07'' e distância de 17,9788
m., até o vértice 24, de coordenadas N 7769167,6979 m., E 607651,9872 m., deste,
segue com azimute de 245º 40' 35,11'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 25, de
coordenadas N 7769160,2839 m., E 607635,5850 m., deste, segue com azimute de
229º  24'  58,16''  e  distância  de  13,5815  m.,  até  o  vértice  26,  de  coordenadas  N
7769151,4483 m., E 607625,2704 m., deste, segue com azimute de 122º 39' 40,11'' e
distância de 17,5255 m., até o vértice 27, de coordenadas N 7769141,9904 m., E
607640,0248 m., deste, segue com azimute de 110º 44' 3,93'' e distância de 17,9879
m., até o vértice 28, de coordenadas N 7769135,6220 m., E 607656,8476 m., deste,
segue com azimute de 105º 53' 34,72'' e distância de 17,9697 m., até o vértice 29, de
coordenadas N 7769130,7012 m., E 607674,1304 m., deste, segue com azimute de
102º  48'  56,60''  e  distância  de  17,9967  m.,  até  o  vértice  30,  de  coordenadas  N
7769126,7092 m., E 607691,6787 m., deste, segue com azimute de 106º 13' 33,51'' e
distância de 17,9668 m., até o vértice 31, de coordenadas N 7769121,6888 m., E
607708,9298 m., deste, segue com azimute de 112º 57' 49,56'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 32, de coordenadas N 7769114,6661 m., E 607725,5034 m., deste,
segue com azimute de 112º 57' 49,55'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 33, de
coordenadas N 7769107,6435 m., E 607742,0769 m., deste, segue com azimute de
112º  57'  49,67''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  34,  de  coordenadas  N
7769100,6208 m., E 607758,6504 m., deste, segue com azimute de 116º 44' 25,85'' e
distância de 17,9946 m., até o vértice 35, de coordenadas N 7769092,5241 m., E
607774,7205 m., deste, segue com azimute de 120º 17' 35,28'' e distância de 17,9924
m., até o vértice 36, de coordenadas N 7769083,4483 m., E 607790,2561 m., deste,
segue com azimute de 129º 46' 14,61'' e distância de 17,8987 m., até o vértice 37, de
coordenadas N 7769071,9982 m., E 607804,0133 m., deste, segue com azimute de
134º  5'  21,37''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  38,  de  coordenadas  N
7769059,4742 m., E 607816,9419 m., deste, segue com azimute de 141º 54' 44,00'' e
distância de 17,7887 m., até o vértice 39, de coordenadas N 7769045,4733 m., E
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607827,9152 m., deste, segue com azimute de 151º 47' 0,25'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 40, de coordenadas N 7769029,6123 m., E 607836,4257 m., deste,
segue com azimute de 151º 47' 0,17'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 41, de
coordenadas N 7769013,7513 m., E 607844,9362 m., deste, segue com azimute de
147º  38'  29,82''  e  distância  de  17,5810  m.,  até  o  vértice  42,  de  coordenadas  N
7768998,9004 m., E 607854,3458 m., deste, segue com azimute de 114º 56' 53,26'' e
distância de 17,6886 m., até o vértice 43, de coordenadas N 7768991,4394 m., E
607870,3838 m., deste, segue com azimute de 151º 42' 58,58'' e distância de 17,7876
m., até o vértice 44, de coordenadas N 7768975,7754 m., E 607878,8123 m., deste,
segue com azimute de 171º 36' 8,76'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 45, de
coordenadas N 7768957,9684 m., E 607881,4410 m., deste, segue com azimute de
171º  36'  8,79''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  46,  de  coordenadas  N
7768940,1614 m., E 607884,0697 m., deste, segue com azimute de 165º 17' 7,64'' e
distância de 17,9935 m., até o vértice 47, de coordenadas N 7768922,7580 m., E
607888,6401 m., deste, segue com azimute de 164º 54' 41,83'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 48, de coordenadas N 7768905,3786 m., E 607893,3257 m., deste,
segue com azimute de 164º 54' 41,87'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 49, de
coordenadas N 7768887,9991 m., E 607898,0113 m., deste, segue com azimute de
172º  43'  17,53''  e  distância  de  17,8950  m.,  até  o  vértice  50,  de  coordenadas  N
7768870,2483 m., E 607900,2784 m., deste, segue com azimute de 181º 55' 13,25'' e
distância de 17,9501 m., até o vértice 51, de coordenadas N 7768852,3083 m., E
607899,6769 m., deste, segue com azimute de 211º 56' 46,61'' e distância de 15,9977
m., até o vértice 52, de coordenadas N 7768838,7336 m., E 607891,2121 m., deste,
segue com azimute de 240º 48' 45,60'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 53, de
coordenadas N 7768829,9556 m., E 607875,4976 m., deste, segue com azimute de
255º  8'  35,34''  e  distância  de  23,1029  m.,  até  o  vértice  54,  de  coordenadas  N
7768824,0319 m., E 607853,1670 m., deste, segue com azimute de 142º 44' 1,14'' e
distância de 27,8743 m., até o vértice 55, de coordenadas N 7768801,8487 m., E
607870,0455  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  183º  47'  55,21''  e  distância  de
209,9061 m., até o vértice 56, de coordenadas N 7768592,4038 m., E 607856,1391
m., deste, segue com azimute de 189º 44' 23,66'' e distância de 18,0000 m., até o
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vértice 57,  de coordenadas N 7768574,6632 m., E 607853,0939 m., deste, segue
com azimute  de  189º 44'  23,72''  e  distância  de 18,0000 m.,  até o  vértice  58,  de
coordenadas N 7768556,9227 m., E 607850,0487 m., deste, segue com azimute de
189º  44'  23,66''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  59,  de  coordenadas  N
7768539,1821 m., E 607847,0036 m., deste, segue com azimute de 189º 44' 23,71'' e
distância de 18,0000 m., até o vértice 60, de coordenadas N 7768521,4416 m., E
607843,9584 m., deste, segue com azimute de 189º 44' 23,66'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 61, de coordenadas N 7768503,7011 m., E 607840,9132 m., deste,
segue com azimute de 189º 44' 23,70'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 62, de
coordenadas N 7768485,9605 m., E 607837,8680 m., deste, segue com azimute de
189º  44'  23,68''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  63,  de  coordenadas  N
7768468,2200 m., E 607834,8229 m., deste, segue com azimute de 196º 15' 43,14'' e
distância de 17,7472 m., até o vértice 64, de coordenadas N 7768451,1829 m., E
607829,8532 m., deste, segue com azimute de 210º 24' 54,73'' e distância de 1,8604
m., até o vértice 65, de coordenadas N 7768449,5785 m., E 607828,9113 m., deste,
segue com azimute de 182º 21' 44,19'' e distância de 28,0231 m., até o vértice 66, de
coordenadas N 7768421,5792 m., E 607827,7563 m., deste, segue com azimute de
181º  28'  7,68''  e  distância  de  16,9146  m.,  até  o  vértice  67,  de  coordenadas  N
7768404,6702 m., E 607827,3227 m., deste, segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e
distância de 15,6083 m., até o vértice 68, de coordenadas N 7768389,0619 m., E
607827,3227 m., deste, segue com azimute de 175º 54' 51,80'' e distância de 18,2561
m., até o vértice 69, de coordenadas N 7768370,8522 m., E 607828,6234 m., deste,
segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e distância de 10,4055 m., até o vértice 70, de
coordenadas N 7768360,4467 m., E 607828,6234 m., deste, segue com azimute de
180º  0'  0,00''  e  distância  de  9,9720  m.,  até  o  vértice  71,  de  coordenadas  N
7768350,4747 m., E 607828,6234 m., deste, segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e
distância  de  9,9720 m.,  até o vértice 72,  de coordenadas N 7768340,5027 m.,  E
607828,6234 m., deste, segue com azimute de 183º 0' 46,02'' e distância de 8,2491
m., até o vértice 73, de coordenadas N 7768332,2650 m., E 607828,1898 m., deste,
segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e distância de 2,1678 m., até o vértice 74, de
coordenadas N 7768330,0972 m., E 607828,1898 m., deste, segue com azimute de
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205º  59'  46,37''  e  distância  de  4,1652  m.,  até  o  vértice  75,  de  coordenadas  N
7768326,3534 m., E 607826,3642 m., deste, segue com azimute de 239º 59' 19,16'' e
distância  de  0,4395 m.,  até o vértice 76,  de coordenadas N 7768326,1336 m.,  E
607825,9836 m., deste, segue com azimute de 239º 47' 46,01'' e distância de 2,5539
m., até o vértice 77, de coordenadas N 7768324,8488 m., E 607823,7764 m., deste,
segue com azimute de 239º 46' 3,25'' e distância de 2,5250 m., até o vértice 78, de
coordenadas N 7768323,5774 m., E 607821,5948 m., deste, segue com azimute de
239º  54'  10,30''  e  distância  de  2,3080  m.,  até  o  vértice  79,  de  coordenadas  N
7768322,4200 m., E 607819,5980 m., deste, segue com azimute de 240º 11' 18,52'' e
distância  de  1,9178 m.,  até o vértice 80,  de coordenadas N 7768321,4666 m.,  E
607817,9340 m., deste, segue com azimute de 239º 4' 21,21'' e distância de 1,5448
m., até o vértice 81, de coordenadas N 7768320,6726 m., E 607816,6088 m., deste,
segue com azimute de 234º 24' 48,27'' e distância de 1,3249 m., até o vértice 82, de
coordenadas N 7768319,9016 m., E 607815,5313 m., deste, segue com azimute de
226º  9'  14,60''  e  distância  de  1,2797  m.,  até  o  vértice  83,  de  coordenadas  N
7768319,0151 m., E 607814,6084 m., deste, segue com azimute de 217º 4' 15,27'' e
distância  de  1,4292 m.,  até o vértice 84,  de coordenadas N 7768317,8748 m.,  E
607813,7469 m., deste, segue com azimute de 210º 18' 35,95'' e distância de 1,7603
m., até o vértice 85, de coordenadas N 7768316,3551 m., E 607812,8585 m., deste,
segue com azimute de 206º 53' 52,57'' e distância de 2,0737 m., até o vértice 86, de
coordenadas N 7768314,5057 m., E 607811,9203 m., deste, segue com azimute de
205º  41'  32,22''  e  distância  de  2,2220  m.,  até  o  vértice  87,  de  coordenadas  N
7768312,5034 m., E 607810,9570 m., deste, segue com azimute de 205º 58' 54,74'' e
distância  de  2,1980 m.,  até o vértice 88,  de coordenadas N 7768310,5275 m.,  E
607809,9941 m., deste, segue com azimute de 207º 53' 39,97'' e distância de 2,0025
m., até o vértice 89, de coordenadas N 7768308,7577 m., E 607809,0572 m., deste,
segue com azimute de 212º 25' 24,13'' e distância de 1,6520 m., até o vértice 90, de
coordenadas N 7768307,3632 m., E 607808,1715 m., deste, segue com azimute de
219º  17'  15,57''  e  distância  de  1,2914  m.,  até  o  vértice  91,  de  coordenadas  N
7768306,3637 m., E 607807,3537 m., deste, segue com azimute de 226º 34' 38,29'' e
distância  de  1,0175 m.,  até o vértice 92,  de coordenadas N 7768305,6643 m.,  E
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607806,6147 m., deste, segue com azimute de 232º 35' 7,64'' e distância de 0,8180
m., até o vértice 93, de coordenadas N 7768305,1673 m., E 607805,9651 m., deste,
segue com azimute de 234º 29' 25,18'' e distância de 0,6754 m., até o vértice 94, de
coordenadas N 7768304,7750 m., E 607805,4152 m., deste, segue com azimute de
229º  0'  2,60''  e  distância  de  0,5826  m.,  até  o  vértice  95,  de  coordenadas  N
7768304,3928 m., E 607804,9756 m., deste, segue com azimute de 217º 57' 2,38'' e
distância  de  0,5266 m.,  até o vértice 96,  de coordenadas N 7768303,9776 m.,  E
607804,6517 m., deste, segue com azimute de 204º 35' 38,22'' e distância de 0,4948
m., até o vértice 97, de coordenadas N 7768303,5277 m., E 607804,4458 m., deste,
segue com azimute de 190º 3' 55,61'' e distância de 0,4927 m., até o vértice 98, de
coordenadas N 7768303,0426 m., E 607804,3597 m., deste, segue com azimute de
176º  5'  2,97''  e  distância  de  0,5221  m.,  até  o  vértice  99,  de  coordenadas  N
7768302,5217 m., E 607804,3953 m., deste, segue com azimute de 164º 6' 22,05'' e
distância de 0,5790 m., até o vértice 100, de coordenadas N 7768301,9649 m., E
607804,5539 m., deste, segue com azimute de 155º 29' 15,76'' e distância de 0,6476
m., até o vértice 101, de coordenadas N 7768301,3757 m., E 607804,8226 m., deste,
segue com azimute de 150º 3' 1,25'' e distância de 0,7093 m., até o vértice 102, de
coordenadas N 7768300,7611 m., E 607805,1767 m., deste, segue com azimute de
146º  46'  38,76''  e  distância  de  0,7566  m.,  até  o  vértice  103,  de  coordenadas  N
7768300,1282 m., E 607805,5912 m., deste, segue com azimute de 145º 4' 9,57'' e
distância de 0,7858 m., até o vértice 104, de coordenadas N 7768299,4839 m., E
607806,0412 m., deste, segue com azimute de 144º 39' 22,68'' e distância de 0,7982
m., até o vértice 105, de coordenadas N 7768298,8329 m., E 607806,5029 m., deste,
segue com azimute de 145º 50' 18,07'' e distância de 0,8486 m., até o vértice 106, de
coordenadas N 7768298,1307 m., E 607806,9794 m., deste, segue com azimute de
148º  22'  19,45''  e  distância  de  0,9884  m.,  até  o  vértice  107,  de  coordenadas  N
7768297,2891 m., E 607807,4977 m., deste, segue com azimute de 151º 13' 45,99'' e
distância de 1,2215 m., até o vértice 108, de coordenadas N 7768296,2184 m., E
607808,0856 m., deste, segue com azimute de 153º 44' 53,12'' e distância de 1,5495
m., até o vértice 109, de coordenadas N 7768294,8287 m., E 607808,7710 m., deste,
segue com azimute de 155º 42' 59,97'' e distância de 1,9661 m., até o vértice 110, de
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coordenadas N 7768293,0366 m., E 607809,5795 m., deste, segue com azimute de
156º  57'  15,11''  e  distância  de  2,3333  m.,  até  o  vértice  111,  de  coordenadas  N
7768290,8894 m., E 607810,4930 m., deste, segue com azimute de 157º 38' 54,17'' e
distância de 2,5198 m., até o vértice 112, de coordenadas N 7768288,5590 m., E
607811,4512 m., deste, segue com azimute de 158º 3' 43,10'' e distância de 2,5197
m., até o vértice 113, de coordenadas N 7768286,2217 m., E 607812,3926 m., deste,
segue com azimute de 158º 17' 39,38'' e distância de 2,3329 m., até o vértice 114, de
coordenadas N 7768284,0542 m., E 607813,2554 m., deste, segue com azimute de
158º  21'  33,37''  e  distância  de  0,5549  m.,  até  o  vértice  115,  de  coordenadas  N
7768283,5384 m., E 607813,4601 m., deste, segue com azimute de 157º 0' 23,24'' e
distância de 8,7547 m., até o vértice 116, de coordenadas N 7768275,4793 m., E
607816,8799 m., deste, segue com azimute de 155º 13' 18,35'' e distância de 0,6814
m., até o vértice 117, de coordenadas N 7768274,8606 m., E 607817,1655 m., deste,
segue com azimute de 154º 57' 36,72'' e distância de 2,3566 m., até o vértice 118, de
coordenadas N 7768272,7254 m., E 607818,1629 m., deste, segue com azimute de
154º  59'  31,03''  e  distância  de  2,5513  m.,  até  o  vértice  119,  de  coordenadas  N
7768270,4133 m., E 607819,2415 m., deste, segue com azimute de 155º 15' 42,75'' e
distância de 2,5557 m., até o vértice 120, de coordenadas N 7768268,0921 m., E
607820,3110 m., deste, segue com azimute de 155º 50' 1,47'' e distância de 2,3700
m., até o vértice 121, de coordenadas N 7768265,9298 m., E 607821,2812 m., deste,
segue com azimute de 156º 56' 49,08'' e distância de 2,0007 m., até o vértice 122, de
coordenadas N 7768264,0889 m., E 607822,0646 m., deste, segue com azimute de
158º  52'  24,94''  e  distância  de  1,6208  m.,  até  o  vértice  123,  de  coordenadas  N
7768262,5771 m., E 607822,6488 m., deste, segue com azimute de 161º 18' 6,03'' e
distância de 1,4225 m., até o vértice 124, de coordenadas N 7768261,2296 m., E
607823,1048 m., deste, segue com azimute de 163º 26' 26,78'' e distância de 1,4153
m., até o vértice 125, de coordenadas N 7768259,8730 m., E 607823,5082 m., deste,
segue com azimute de 164º 31' 30,07'' e distância de 1,5974 m., até o vértice 126, de
coordenadas N 7768258,3335 m., E 607823,9344 m., deste, segue com azimute de
164º  33'  3,08''  e  distância  de  1,9633  m.,  até  o  vértice  127,  de  coordenadas  N
7768256,4411 m., E 607824,4574 m., deste, segue com azimute de 164º 20' 37,09'' e
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distância de 2,3886 m., até o vértice 128, de coordenadas N 7768254,1412 m., E
607825,1020 m., deste, segue com azimute de 164º 24' 4,63'' e distância de 2,7276
m., até o vértice 129, de coordenadas N 7768251,5141 m., E 607825,8355 m., deste,
segue com azimute de 164º 39' 35,66'' e distância de 2,9719 m., até o vértice 130, de
coordenadas N 7768248,6481 m., E 607826,6217 m., deste, segue com azimute de
165º  5'  45,62''  e  distância  de  3,1217  m.,  até  o  vértice  131,  de  coordenadas  N
7768245,6314 m., E 607827,4246 m., deste, segue com azimute de 165º 43' 6,33'' e
distância de 3,1772 m., até o vértice 132, de coordenadas N 7768242,5524 m., E
607828,2084 m., deste, segue com azimute de 166º 23' 37,68'' e distância de 3,1385
m., até o vértice 133, de coordenadas N 7768239,5019 m., E 607828,9467 m., deste,
segue com azimute de 166º 57' 21,95'' e distância de 3,0051 m., até o vértice 134, de
coordenadas N 7768236,5743 m., E 607829,6249 m., deste, segue com azimute de
167º  25'  51,03''  e  distância  de  2,7768  m.,  até  o  vértice  135,  de  coordenadas  N
7768233,8640 m., E 607830,2292 m., deste, segue com azimute de 167º 50' 56,03'' e
distância de 2,4535 m., até o vértice 136, de coordenadas N 7768231,4655 m., E
607830,7457 m., deste, segue com azimute de 168º 14' 49,23'' e distância de 2,0379
m., até o vértice 137, de coordenadas N 7768229,4703 m., E 607831,1608 m., deste,
segue com azimute de 168º 54' 40,94'' e distância de 1,6474 m., até o vértice 138, de
coordenadas N 7768227,8537 m., E 607831,4776 m., deste, segue com azimute de
170º  14'  41,04''  e  distância  de  1,4356  m.,  até  o  vértice  139,  de  coordenadas  N
7768226,4389 m., E 607831,7209 m., deste, segue com azimute de 172º 2' 23,24'' e
distância de 1,4137 m., até o vértice 140, de coordenadas N 7768225,0388 m., E
607831,9166 m., deste, segue com azimute de 173º 40' 9,51'' e distância de 1,5819
m., até o vértice 141, de coordenadas N 7768223,4666 m., E 607832,0911 m., deste,
segue com azimute de 174º 41' 57,07'' e distância de 1,9365 m., até o vértice 142, de
coordenadas N 7768221,5383 m., E 607832,2700 m., deste, segue com azimute de
175º  11'  45,93''  e  distância  de  2,3257  m.,  até  o  vértice  143,  de  coordenadas  N
7768219,2207 m., E 607832,4647 m., deste, segue com azimute de 175º 26' 14,77'' e
distância de 2,5407 m., até o vértice 144, de coordenadas N 7768216,6881 m., E
607832,6668 m., deste, segue com azimute de 175º 32' 30,81'' e distância de 2,5660
m., até o vértice 145, de coordenadas N 7768214,1298 m., E 607832,8663 m., deste,
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segue com azimute de 175º 32' 18,96'' e distância de 2,4017 m., até o vértice 146, de
coordenadas N 7768211,7354 m., E 607833,0531 m., deste, segue com azimute de
175º  24'  19,91''  e  distância  de  2,0506  m.,  até  o  vértice  147,  de  coordenadas  N
7768209,6913 m., E 607833,2174 m., deste, segue com azimute de 175º 20' 29,15'' e
distância de 1,6587 m., até o vértice 148, de coordenadas N 7768208,0381 m., E
607833,3521 m., deste, segue com azimute de 175º 54' 59,17'' e distância de 1,4388
m., até o vértice 149, de coordenadas N 7768206,6030 m., E 607833,4546 m., deste,
segue com azimute de 177º 14' 18,69'' e distância de 1,4084 m., até o vértice 150, de
coordenadas N 7768205,1962 m., E 607833,5224 m., deste, segue com azimute de
178º  52'  19,22''  e  distância  de  1,5682  m.,  até  o  vértice  151,  de  coordenadas  N
7768203,6283 m., E 607833,5533 m., deste, segue com azimute de 180º 15' 1,64'' e
distância de 1,9164 m., até o vértice 152, de coordenadas N 7768201,7119 m., E
607833,5449 m., deste, segue com azimute de 181º 6' 34,36'' e distância de 2,3114
m., até o vértice 153, de coordenadas N 7768199,4010 m., E 607833,5002 m., deste,
segue com azimute de 181º 35' 22,56'' e distância de 2,5353 m., até o vértice 154, de
coordenadas N 7768196,8666 m., E 607833,4298 m., deste, segue com azimute de
181º  52'  59,40''  e  distância  de  2,5694  m.,  até  o  vértice  155,  de  coordenadas  N
7768194,2986 m., E 607833,3454 m., deste, segue com azimute de 182º 4' 1,19'' e
distância de 2,4135 m., até o vértice 156, de coordenadas N 7768191,8866 m., E
607833,2583 m., deste, segue com azimute de 182º 10' 9,81'' e distância de 2,0696
m., até o vértice 157, de coordenadas N 7768189,8185 m., E 607833,1800 m., deste,
segue com azimute de 182º 19' 53,40'' e distância de 1,6735 m., até o vértice 158, de
coordenadas N 7768188,1464 m., E 607833,1119 m., deste, segue com azimute de
182º  51'  40,46''  e  distância  de  1,4464  m.,  até  o  vértice  159,  de  coordenadas  N
7768186,7019 m., E 607833,0397 m., deste, segue com azimute de 183º 45' 3,33'' e
distância de 1,4089 m., até o vértice 160, de coordenadas N 7768185,2960 m., E
607832,9475 m., deste, segue com azimute de 184º 42' 8,06'' e distância de 1,5613
m., até o vértice 161, de coordenadas N 7768183,7399 m., E 607832,8196 m., deste,
segue com azimute de 185º 24' 55,80'' e distância de 1,9019 m., até o vértice 162, de
coordenadas N 7768181,8465 m., E 607832,6401 m., deste, segue com azimute de
185º  49'  30,33''  e  distância  de  2,2999  m.,  até  o  vértice  163,  de  coordenadas  N
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7768179,5585 m., E 607832,4066 m., deste, segue com azimute de 186º 3' 20,65'' e
distância de 2,5306 m., até o vértice 164, de coordenadas N 7768177,0420 m., E
607832,1397 m., deste, segue com azimute de 186º 12' 10,48'' e distância de 2,5718
m., até o vértice 165, de coordenadas N 7768174,4853 m., E 607831,8618 m., deste,
segue com azimute de 186º 18' 19,72'' e distância de 2,4234 m., até o vértice 166, de
coordenadas N 7768172,0767 m., E 607831,5956 m., deste, segue com azimute de
186º  22'  57,71''  e  distância  de  2,0867  m.,  até  o  vértice  167,  de  coordenadas  N
7768170,0029 m., E 607831,3637 m., deste, segue com azimute de 186º 32' 9,05'' e
distância de 1,6871 m., até o vértice 168, de coordenadas N 7768168,3268 m., E
607831,1716 m., deste, segue com azimute de 186º 59' 12,23'' e distância de 1,4527
m., até o vértice 169, de coordenadas N 7768166,8849 m., E 607830,9949 m., deste,
segue com azimute de 187º 43' 27,78'' e distância de 1,4079 m., até o vértice 170, de
coordenadas N 7768165,4897 m., E 607830,8057 m., deste, segue com azimute de
188º  30'  9,61''  e  distância  de  1,5529  m.,  até  o  vértice  171,  de  coordenadas  N
7768163,9539 m., E 607830,5761 m., deste, segue com azimute de 189º 4' 41,66'' e
distância de 1,8865 m., até o vértice 172, de coordenadas N 7768162,0910 m., E
607830,2784 m., deste, segue com azimute de 189º 23' 51,85'' e distância de 2,2883
m., até o vértice 173, de coordenadas N 7768159,8334 m., E 607829,9048 m., deste,
segue com azimute de 189º 33' 37,20'' e distância de 2,5268 m., até o vértice 174, de
coordenadas N 7768157,3418 m., E 607829,4851 m., deste, segue com azimute de
189º  38'  30,38''  e  distância  de  2,5756  m.,  até  o  vértice  175,  de  coordenadas  N
7768154,8026 m., E 607829,0537 m., deste, segue com azimute de 189º 39' 57,62'' e
distância de 2,4347 m., até o vértice 176, de coordenadas N 7768152,4024 m., E
607828,6449 m., deste, segue com azimute de 189º 37' 42,06'' e distância de 2,1049
m., até o vértice 177, de coordenadas N 7768150,3272 m., E 607828,2929 m., deste,
segue com azimute de 189º 32' 34,76'' e distância de 1,7016 m., até o vértice 178, de
coordenadas N 7768148,6491 m., E 607828,0108 m., deste, segue com azimute de
189º  31'  28,60''  e  distância  de  1,4593  m.,  até  o  vértice  179,  de  coordenadas  N
7768147,2100 m., E 607827,7693 m., deste, segue com azimute de 189º 37' 56,57'' e
distância de 1,4067 m., até o vértice 180, de coordenadas N 7768145,8231 m., E
607827,5339 m., deste, segue com azimute de 189º 50' 21,63'' e distância de 1,5437
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m., até o vértice 181, de coordenadas N 7768144,3021 m., E 607827,2701 m., deste,
segue com azimute de 190º 3' 37,57'' e distância de 1,8698 m., até o vértice 182, de
coordenadas N 7768142,4611 m., E 607826,9435 m., deste, segue com azimute de
190º  13'  53,43''  e  distância  de  2,2748  m.,  até  o  vértice  183,  de  coordenadas  N
7768140,2225 m., E 607826,5395 m., deste, segue com azimute de 190º 21' 33,20'' e
distância de 2,5209 m., até o vértice 184, de coordenadas N 7768137,7427 m., E
607826,0861 m., deste, segue com azimute de 190º 28' 50,61'' e distância de 2,5774
m., até o vértice 185, de coordenadas N 7768135,2083 m., E 607825,6173 m., deste,
segue com azimute de 190º 37' 28,96'' e distância de 2,4441 m., até o vértice 186, de
coordenadas N 7768132,8061 m., E 607825,1667 m., deste, segue com azimute de
190º  50'  3,15''  e  distância  de  2,1216  m.,  até  o  vértice  187,  de  coordenadas  N
7768130,7224 m., E 607824,7679 m., deste, segue com azimute de 191º 12' 58,70'' e
distância de 1,7150 m., até o vértice 188, de coordenadas N 7768129,0401 m., E
607824,4343 m., deste, segue com azimute de 191º 52' 29,19'' e distância de 1,4647
m., até o vértice 189, de coordenadas N 7768127,6068 m., E 607824,1329 m., deste,
segue com azimute de 192º 41' 52,30'' e distância de 1,4040 m., até o vértice 190, de
coordenadas N 7768126,2371 m., E 607823,8243 m., deste, segue com azimute de
193º  23'  57,44''  e  distância  de  1,5331  m.,  até  o  vértice  191,  de  coordenadas  N
7768124,7458 m., E 607823,4690 m., deste, segue com azimute de 193º 47' 22,07'' e
distância de 1,8513 m., até o vértice 192, de coordenadas N 7768122,9478 m., E
607823,0278 m., deste, segue com azimute de 193º 56' 42,95'' e distância de 2,2584
m., até o vértice 193, de coordenadas N 7768120,7560 m., E 607822,4835 m., deste,
segue com azimute de 194º 3' 28,78'' e distância de 2,5120 m., até o vértice 194, de
coordenadas N 7768118,3192 m., E 607821,8733 m., deste, segue com azimute de
194º  10'  39,75''  e  distância  de  2,5762  m.,  até  o  vértice  195,  de  coordenadas  N
7768115,8215 m., E 607821,2423 m., deste, segue com azimute de 194º 19' 54,23'' e
distância de 2,4509 m., até o vértice 196, de coordenadas N 7768113,4468 m., E
607820,6356 m., deste, segue com azimute de 194º 34' 1,59'' e distância de 2,1365
m., até o vértice 197, de coordenadas N 7768111,3790 m., E 607820,0983 m., deste,
segue com azimute de 195º 5' 6,58'' e distância de 1,7278 m., até o vértice 198, de
coordenadas N 7768109,7107 m., E 607819,6486 m., deste, segue com azimute de
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196º  17'  34,88''  e  distância  de  1,4692  m.,  até  o  vértice  199,  de  coordenadas  N
7768108,3005 m., E 607819,2364 m., deste, segue com azimute de 198º 7' 58,79'' e
distância de 1,4000 m., até o vértice 200, de coordenadas N 7768106,9700 m., E
607818,8007 m., deste, segue com azimute de 200º 0' 12,85'' e distância de 1,5210
m., até o vértice 201, de coordenadas N 7768105,5408 m., E 607818,2804 m., deste,
segue com azimute de 201º 19' 5,54'' e distância de 1,8315 m., até o vértice 202, de
coordenadas N 7768103,8346 m., E 607817,6146 m., deste, segue com azimute de
201º  59'  31,67''  e  distância  de  2,2406  m.,  até  o  vértice  203,  de  coordenadas  N
7768101,7570 m., E 607816,7755 m., deste, segue com azimute de 202º 17' 50,22'' e
distância de 2,5020 m., até o vértice 204, de coordenadas N 7768099,4420 m., E
607815,8262 m., deste, segue com azimute de 202º 24' 26,95'' e distância de 2,5742
m., até o vértice 205, de coordenadas N 7768097,0622 m., E 607814,8449 m., deste,
segue com azimute de 202º 21' 57,50'' e distância de 2,4570 m., até o vértice 206, de
coordenadas N 7768094,7900 m., E 607813,9100 m., deste, segue com azimute de
202º  8'  11,68''  e  distância  de  2,1507  m.,  até  o  vértice  207,  de  coordenadas  N
7768092,7978 m., E 607813,0996 m., deste, segue com azimute de 201º 45' 27,55'' e
distância de 1,7409 m., até o vértice 208, de coordenadas N 7768091,1809 m., E
607812,4542 m., deste, segue com azimute de 201º 49' 55,54'' e distância de 1,4754
m., até o vértice 209, de coordenadas N 7768089,8114 m., E 607811,9055 m., deste,
segue com azimute de 202º 42' 39,54'' e distância de 1,3988 m., até o vértice 210, de
coordenadas N 7768088,5210 m., E 607811,3655 m., deste, segue com azimute de
204º  11'  13,25''  e  distância  de  1,5117  m.,  até  o  vértice  211,  de  coordenadas  N
7768087,1420 m., E 607810,7461 m., deste, segue com azimute de 205º 41' 5,58'' e
distância de 1,8151 m., até o vértice 212, de coordenadas N 7768085,5063 m., E
607809,9594 m., deste, segue com azimute de 206º 45' 22,98'' e distância de 2,2274
m., até o vértice 213, de coordenadas N 7768083,5174 m., E 607808,9566 m., deste,
segue com azimute de 207º 20' 15,95'' e distância de 2,4981 m., até o vértice 214, de
coordenadas N 7768081,2983 m., E 607807,8094 m., deste, segue com azimute de
207º  39'  18,12''  e  distância  de  2,5790  m.,  até  o  vértice  215,  de  coordenadas  N
7768079,0138 m., E 607806,6124 m., deste, segue com azimute de 207º 48' 26,25'' e
distância de 2,4700 m., até o vértice 216, de coordenadas N 7768076,8290 m., E
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607805,4601 m., deste, segue com azimute de 207º 48' 35,31'' e distância de 2,1711
m., até o vértice 217, de coordenadas N 7768074,9087 m., E 607804,4472 m., deste,
segue com azimute de 207º 39' 41,59'' e distância de 1,7592 m., até o vértice 218, de
coordenadas N 7768073,3506 m., E 607803,6305 m., deste, segue com azimute de
207º  32'  31,32''  e  distância  de  1,4859  m.,  até  o  vértice  219,  de  coordenadas  N
7768072,0331 m., E 607802,9434 m., deste, segue com azimute de 207º 34' 27,29'' e
distância de 1,4022 m., até o vértice 220, de coordenadas N 7768070,7902 m., E
607802,2944 m., deste, segue com azimute de 207º 46' 14,35'' e distância de 1,5081
m., até o vértice 221, de coordenadas N 7768069,4558 m., E 607801,5917 m., deste,
segue com azimute de 208º 2' 25,18'' e distância de 1,8036 m., até o vértice 222, de
coordenadas N 7768067,8639 m., E 607800,7438 m., deste, segue com azimute de
208º  16'  11,31''  e  distância  de  2,2161  m.,  até  o  vértice  223,  de  coordenadas  N
7768065,9121 m., E 607799,6942 m., deste, segue com azimute de 208º 24' 25,06'' e
distância de 2,4935 m., até o vértice 224, de coordenadas N 7768063,7189 m., E
607798,5080 m., deste, segue com azimute de 208º 29' 41,00'' e distância de 2,5812
m., até o vértice 225, de coordenadas N 7768061,4503 m., E 607797,2765 m., deste,
segue com azimute de 208º 33' 31,55'' e distância de 2,4793 m., até o vértice 226, de
coordenadas N 7768059,2726 m., E 607796,0913 m., deste, segue com azimute de
208º  36'  42,94''  e  distância  de  2,1877  m.,  até  o  vértice  227,  de  coordenadas  N
7768057,3521 m., E 607795,0436 m., deste, segue com azimute de 208º 39' 19,81'' e
distância de 1,7750 m., até o vértice 228, de coordenadas N 7768055,7945 m., E
607794,1924 m., deste, segue com azimute de 208º 38' 19,84'' e distância de 1,4937
m., até o vértice 229, de coordenadas N 7768054,4835 m., E 607793,4765 m., deste,
segue com azimute de 208º 31' 22,42'' e distância de 1,4020 m., até o vértice 230, de
coordenadas N 7768053,2517 m., E 607792,8071 m., deste, segue com azimute de
208º  19'  59,46''  e  distância  de  1,4999  m.,  até  o  vértice  231,  de  coordenadas  N
7768051,9315 m., E 607792,0952 m., deste, segue com azimute de 208º 8' 31,73'' e
distância de 1,7875 m., até o vértice 232, de coordenadas N 7768050,3553 m., E
607791,2521 m., deste, segue com azimute de 208º 0' 26,55'' e distância de 2,2002
m., até o vértice 233, de coordenadas N 7768048,4128 m., E 607790,2190 m., deste,
segue com azimute de 207º 56' 39,94'' e distância de 2,4852 m., até o vértice 234, de



2228
____________________________________________________________________________

coordenadas N 7768046,2174 m., E 607789,0544 m., deste, segue com azimute de
207º  55'  35,61''  e  distância  de  2,5806  m.,  até  o  vértice  235,  de  coordenadas  N
7768043,9373 m., E 607787,8458 m., deste, segue com azimute de 207º 56' 39,14'' e
distância de 2,4865 m., até o vértice 236, de coordenadas N 7768041,7407 m., E
607786,6806 m., deste, segue com azimute de 208º 0' 24,13'' e distância de 2,2027
m., até o vértice 237, de coordenadas N 7768039,7960 m., E 607785,6462 m., deste,
segue com azimute de 208º 5' 40,83'' e distância de 1,7901 m., até o vértice 238, de
coordenadas N 7768038,2168 m., E 607784,8032 m., deste, segue com azimute de
207º  56'  7,57''  e  distância  de  1,5010  m.,  até  o  vértice  239,  de  coordenadas  N
7768036,8908 m., E 607784,1001 m., deste, segue com azimute de 207º 21' 40,64'' e
distância de 1,4013 m., até o vértice 240, de coordenadas N 7768035,6462 m., E
607783,4560 m., deste, segue com azimute de 206º 30' 29,95'' e distância de 1,4914
m., até o vértice 241, de coordenadas N 7768034,3116 m., E 607782,7904 m., deste,
segue com azimute de 205º 41' 36,06'' e distância de 1,7713 m., até o vértice 242, de
coordenadas N 7768032,7154 m., E 607782,0224 m., deste, segue com azimute de
205º  8'  9,38''  e  distância  de  2,1842  m.,  até  o  vértice  243,  de  coordenadas  N
7768030,7380 m., E 607781,0946 m., deste, segue com azimute de 204º 52' 32,84'' e
distância de 2,4773 m., até o vértice 244, de coordenadas N 7768028,4906 m., E
607780,0525 m., deste, segue com azimute de 204º 47' 53,35'' e distância de 2,5807
m., até o vértice 245, de coordenadas N 7768026,1478 m., E 607778,9701 m., deste,
segue com azimute de 204º 51' 45,35'' e distância de 2,4942 m., até o vértice 246, de
coordenadas N 7768023,8848 m., E 607777,9214 m., deste, segue com azimute de
205º  6'  8,91''  e  distância  de  2,2180  m.,  até  o  vértice  247,  de  coordenadas  N
7768021,8763 m., E 607776,9805 m., deste, segue com azimute de 205º 35' 50,91'' e
distância de 1,8055 m., até o vértice 248, de coordenadas N 7768020,2480 m., E
607776,2004 m., deste, segue com azimute de 206º 7' 15,62'' e distância de 1,5086
m., até o vértice 249, de coordenadas N 7768018,8934 m., E 607775,5362 m., deste,
segue com azimute de 206º 21' 53,08'' e distância de 1,4015 m., até o vértice 250, de
coordenadas N 7768017,6377 m., E 607774,9138 m., deste, segue com azimute de
206º  10'  26,85''  e  distância  de  1,4840  m.,  até  o  vértice  251,  de  coordenadas  N
7768016,3059 m., E 607774,2593 m., deste, segue com azimute de 205º 40' 19,78'' e
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distância de 1,7561 m., até o vértice 252, de coordenadas N 7768014,7231 m., E
607773,4985 m., deste, segue com azimute de 205º 9' 0,95'' e distância de 2,1681 m.,
até o vértice 253, de coordenadas N 7768012,7606 m., E 607772,5770 m., deste,
segue com azimute de 204º 52' 4,74'' e distância de 2,4691 m., até o vértice 254, de
coordenadas N 7768010,5204 m., E 607771,5387 m., deste, segue com azimute de
204º  45'  35,93''  e  distância  de  2,5803  m.,  até  o  vértice  255,  de  coordenadas  N
7768008,1774 m., E 607770,4581 m., deste, segue com azimute de 204º 46' 41,18'' e
distância de 2,5017 m., até o vértice 256, de coordenadas N 7768005,9060 m., E
607769,4096 m., deste, segue com azimute de 204º 56' 26,84'' e distância de 2,2334
m., até o vértice 257, de coordenadas N 7768003,8809 m., E 607768,4678 m., deste,
segue com azimute de 205º 18' 34,80'' e distância de 1,8221 m., até o vértice 258, de
coordenadas N 7768002,2337 m., E 607767,6889 m., deste, segue com azimute de
205º  42'  55,45''  e  distância  de  1,5175  m.,  até  o  vértice  259,  de  coordenadas  N
7768000,8665 m., E 607767,0304 m., deste, segue com azimute de 205º 54' 52,31'' e
distância de 1,4025 m., até o vértice 260, de coordenadas N 7767999,6051 m., E
607766,4175 m., deste, segue com azimute de 205º 46' 53,82'' e distância de 1,4772
m., até o vértice 261, de coordenadas N 7767998,2749 m., E 607765,7750 m., deste,
segue com azimute de 205º 24' 11,23'' e distância de 1,7416 m., até o vértice 262, de
coordenadas N 7767996,7017 m., E 607765,0279 m., deste, segue com azimute de
204º  59'  40,91''  e  distância  de  2,1521  m.,  até  o  vértice  263,  de  coordenadas  N
7767994,7512 m., E 607764,1186 m., deste, segue com azimute de 204º 44' 49,66'' e
distância de 2,4607 m., até o vértice 264, de coordenadas N 7767992,5165 m., E
607763,0885 m., deste, segue com azimute de 204º 36' 41,66'' e distância de 2,5797
m., até o vértice 265, de coordenadas N 7767990,1711 m., E 607762,0141 m., deste,
segue com azimute de 204º 32' 27,92'' e distância de 2,5090 m., até o vértice 266, de
coordenadas N 7767987,8888 m., E 607760,9720 m., deste, segue com azimute de
204º  31'  28,05''  e  distância  de  2,2486  m.,  até  o  vértice  267,  de  coordenadas  N
7767985,8431 m., E 607760,0387 m., deste, segue com azimute de 204º 37' 12,67'' e
distância de 1,8389 m., até o vértice 268, de coordenadas N 7767984,1714 m., E
607759,2726 m., deste, segue com azimute de 205º 12' 12,53'' e distância de 1,5252
m., até o vértice 269, de coordenadas N 7767982,7915 m., E 607758,6232 m., deste,
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segue com azimute de 206º 29' 31,39'' e distância de 1,3998 m., até o vértice 270, de
coordenadas N 7767981,5386 m., E 607757,9987 m., deste, segue com azimute de
208º  10'  6,62''  e  distância  de  1,4639  m.,  até  o  vértice  271,  de  coordenadas  N
7767980,2481 m., E 607757,3077 m., deste, segue com azimute de 209º 38' 8,14'' e
distância de 1,7176 m., até o vértice 272, de coordenadas N 7767978,7552 m., E
607756,4584 m., deste, segue com azimute de 210º 33' 40,27'' e distância de 2,1229
m., até o vértice 273, de coordenadas N 7767976,9272 m., E 607755,3790 m., deste,
segue com azimute de 210º 57' 57,73'' e distância de 2,4368 m., até o vértice 274, de
coordenadas N 7767974,8377 m., E 607754,1252 m., deste, segue com azimute de
211º  3'  7,05''  e  distância  de  2,5623  m.,  até  o  vértice  275,  de  coordenadas  N
7767972,6425 m., E 607752,8035 m., deste, segue com azimute de 210º 53' 10,97'' e
distância de 2,4992 m., até o vértice 276, de coordenadas N 7767970,4977 m., E
607751,5205 m., deste, segue com azimute de 210º 24' 23,68'' e distância de 2,2476
m., até o vértice 277, de coordenadas N 7767968,5593 m., E 607750,3829 m., deste,
segue com azimute de 209º 14' 0,37'' e distância de 1,8352 m., até o vértice 278, de
coordenadas N 7767966,9578 m., E 607749,4867 m., deste, segue com azimute de
205º  47'  48,49''  e  distância  de  1,4532  m.,  até  o  vértice  279,  de  coordenadas  N
7767965,6494 m., E 607748,8543 m., deste, segue com azimute de 198º 24' 26,67'' e
distância de 1,1940 m., até o vértice 280, de coordenadas N 7767964,5165 m., E
607748,4772 m., deste, segue com azimute de 186º 54' 19,28'' e distância de 1,0832
m., até o vértice 281, de coordenadas N 7767963,4412 m., E 607748,3470 m., deste,
segue com azimute de 205º 50' 14,29'' e distância de 30,5384 m., até o vértice 282,
de coordenadas N 7767935,9555 m., E 607735,0378 m., deste, segue com azimute
de 194º 2' 10,45'' e distância de 12,7120 m., até o vértice 283, de coordenadas N
7767923,6230 m., E 607731,9547 m., deste, segue com azimute de 171º 15' 13,84'' e
distância de 13,5174 m., até o vértice 284, de coordenadas N 7767910,2628 m., E
607734,0101 m., deste, segue com azimute de 174º 17' 21,88'' e distância de 10,3283
m., até o vértice 285, de coordenadas N 7767899,9857 m., E 607735,0378 m., deste,
segue com azimute de 209º 44' 41,56'' e distância de 8,2856 m., até o vértice 286, de
coordenadas N 7767892,7918 m., E 607730,9270 m., deste, segue com azimute de
237º  59'  40,63''  e  distância  de  19,3907 m.,  até  o vértice 287,  de coordenadas N
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7767882,5147 m., E 607714,4837 m., deste, segue com azimute de 251º 8' 48,62'' e
distância de 44,5247 m., até o vértice 288, de coordenadas N 7767868,1268 m., E
607672,3477 m., deste, segue com azimute de 240º 56' 43,34'' e distância de 21,1618
m., até o vértice 289, de coordenadas N 7767857,8497 m., E 607653,8490 m., deste,
segue com azimute de 229º 45' 49,20'' e distância de 17,5012 m., até o vértice 290,
de coordenadas N 7767846,5450 m., E 607640,4888 m., deste, segue com azimute
de 208º 36' 37,62'' e distância de 12,8771 m., até o vértice 291, de coordenadas N
7767835,2402 m., E 607634,3225 m., deste, segue com azimute de 186º 20' 24,65'' e
distância de 9,3063 m., até o vértice 292, de coordenadas N 7767825,9908 m., E
607633,2948 m., deste, segue com azimute de 192º 42' 40,13'' e distância de 8,7574
m., até o vértice 293, de coordenadas N 7767817,4480 m., E 607631,3679 m., deste,
segue com azimute de 206º 33' 54,23'' e distância de 9,0485 m., até o vértice 294, de
coordenadas N 7767809,3548 m., E 607627,3213 m., deste, segue com azimute de
232º  45'  54,61''  e  distância  de  18,1522 m.,  até  o vértice 295,  de coordenadas N
7767798,3712 m., E 607612,8691 m., deste, segue com azimute de 212º 37' 9,27'' e
distância de 17,1585 m., até o vértice 296, de coordenadas N 7767783,9191 m., E
607603,6198 m., deste, segue com azimute de 223º 49' 51,11'' e distância de 20,0338
m., até o vértice 297, de coordenadas N 7767769,4669 m., E 607589,7457 m., deste,
segue com azimute de 213º 41' 24,24'' e distância de 10,4216 m., até o vértice 298,
de coordenadas N 7767760,7957 m., E 607583,9649 m., deste, segue com azimute
de 204º 46' 30,45'' e distância de 8,2769 m., até o vértice 299, de coordenadas N
7767753,2806 m., E 607580,4964 m., deste, segue com azimute de 138º 0' 46,02'' e
distância de 7,7773 m., até o vértice 300, de coordenadas N 7767747,4997 m., E
607585,6991 m., deste, segue com azimute de 129º 10' 25,20'' e distância de 15,1002
m., até o vértice 301, de coordenadas N 7767737,9613 m., E 607597,4054 m., deste,
segue com azimute de 140º 23' 21,55'' e distância de 16,3207 m., até o vértice 302,
de coordenadas N 7767725,3879 m., E 607607,8109 m., deste, segue com azimute
de 154º 47' 55,93'' e distância de 16,2919 m., até o vértice 303, de coordenadas N
7767710,6468 m., E 607614,7479 m., deste, segue com azimute de 161º 12' 0,46'' e
distância de 21,5259 m., até o vértice 304, de coordenadas N 7767690,2692 m., E
607621,6849 m., deste, segue com azimute de 172º 5' 34,19'' e distância de 15,7581
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m., até o vértice 305, de coordenadas N 7767674,6610 m., E 607623,8528 m., deste,
segue com azimute de 193º 19' 28,28'' e distância de 16,9312 m., até o vértice 306,
de coordenadas N 7767658,1855 m., E 607619,9507 m., deste, segue com azimute
de 203º 29' 54,81'' e distância de 21,7475 m., até o vértice 307, de coordenadas N
7767638,2416 m., E 607611,2794 m., deste, segue com azimute de 208º 13' 2,48'' e
distância de 20,1735 m., até o vértice 308, de coordenadas N 7767620,4655 m., E
607601,7410 m., deste, segue com azimute de 220º 6' 3,27'' e distância de 21,5390
m., até o vértice 309, de coordenadas N 7767603,9900 m., E 607587,8669 m., deste,
segue com azimute de 232º 25' 53,05'' e distância de 21,3329 m., até o vértice 310,
de coordenadas N 7767590,9831 m., E 607570,9580 m., deste, segue com azimute
de 234º 41' 19,66'' e distância de 25,5030 m., até o vértice 311, de coordenadas N
7767576,2419 m., E 607550,1469 m., deste, segue com azimute de 232º 32' 57,93'' e
distância de 25,6683 m., até o vértice 312, de coordenadas N 7767560,6336 m., E
607529,7694 m., deste, segue com azimute de 232º 41' 45,74'' e distância de 22,8928
m., até o vértice 313, de coordenadas N 7767546,7596 m., E 607511,5597 m., deste,
segue com azimute de 215º 8' 3,16'' e distância de 14,3142 m., até o vértice 314, de
coordenadas N 7767535,0534 m., E 607503,3220 m., deste, segue com azimute de
192º  45'  27,11''  e  distância  de  23,5605 m.,  até  o vértice 315,  de  coordenadas N
7767512,0745 m., E 607498,1192 m., deste, segue com azimute de 181º 58' 29,74'' e
distância de 12,5808 m., até o vértice 316, de coordenadas N 7767499,5011 m., E
607497,6856 m., deste, segue com azimute de 191º 46' 5,84'' e distância de 21,2579
m., até o vértice 317, de coordenadas N 7767478,6901 m., E 607493,3500 m., deste,
segue com azimute de 188º 0' 17,05'' e distância de 28,0211 m., até o vértice 318, de
coordenadas N 7767450,9420 m., E 607489,4479 m., deste, segue com azimute de
181º  3'  39,27''  e  distância  de  23,4165  m.,  até  o  vértice  319,  de  coordenadas  N
7767427,5295 m., E 607489,0144 m., deste, segue com azimute de 184º 45' 49,09'' e
distância de 15,6624 m., até o vértice 320, de coordenadas N 7767411,9212 m., E
607487,7137 m., deste, segue com azimute de 192º 59' 40,62'' e distância de 11,5689
m., até o vértice 321, de coordenadas N 7767400,6486 m., E 607485,1123 m., deste,
segue com azimute de 198º 26' 5,86'' e distância de 15,0815 m., até o vértice 322, de
coordenadas N 7767386,3409 m., E 607480,3431 m., deste, segue com azimute de
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199º  53'  6,57''  e  distância  de  21,6695  m.,  até  o  vértice  323,  de  coordenadas  N
7767365,9634 m., E 607472,9725 m., deste, segue com azimute de 206º 33' 54,24'' e
distância de 10,6643 m., até o vértice 324, de coordenadas N 7767356,4250 m., E
607468,2033 m., deste, segue com azimute de 207º 37' 40,82'' e distância de 8,4318
m., até o vértice 325, de coordenadas N 7767348,9547 m., E 607464,2932 m., deste,
segue com azimute de 268º 37' 53,20'' e distância de 1,9436 m., até o vértice 326, de
coordenadas N 7767348,9083 m., E 607462,3502 m., deste, segue com azimute de
268º  0'  36,46''  e  distância  de  2,0298  m.,  até  o  vértice  327,  de  coordenadas  N
7767348,8378 m., E 607460,3216 m., deste, segue com azimute de 267º 26' 14,64'' e
distância de 1,8908 m., até o vértice 328, de coordenadas N 7767348,7533 m., E
607458,4327 m., deste, segue com azimute de 267º 43' 8,60'' e distância de 1,7985
m., até o vértice 329, de coordenadas N 7767348,6817 m., E 607456,6356 m., deste,
segue com azimute de 269º 5' 33,53'' e distância de 1,7669 m., até o vértice 330, de
coordenadas N 7767348,6537 m., E 607454,8689 m., deste, segue com azimute de
271º  28'  27,80''  e  distância  de  1,7983  m.,  até  o  vértice  331,  de  coordenadas  N
7767348,7000 m., E 607453,0713 m., deste, segue com azimute de 274º 34' 19,87'' e
distância de 1,8961 m., até o vértice 332, de coordenadas N 7767348,8511 m., E
607451,1812 m., deste, segue com azimute de 277º 5' 40,86'' e distância de 2,0351
m., até o vértice 333, de coordenadas N 7767349,1025 m., E 607449,1617 m., deste,
segue com azimute de 276º 36' 44,20'' e distância de 2,1297 m., até o vértice 334, de
coordenadas N 7767349,3477 m., E 607447,0461 m., deste, segue com azimute de
273º  1'  50,62''  e  distância  de  2,1688  m.,  até  o  vértice  335,  de  coordenadas  N
7767349,4624 m., E 607444,8803 m., deste, segue com azimute de 266º 17' 56,08'' e
distância de 2,1747 m., até o vértice 336, de coordenadas N 7767349,3220 m., E
607442,7101 m., deste, segue com azimute de 256º 16' 33,29'' e distância de 2,1912
m., até o vértice 337, de coordenadas N 7767348,8021 m., E 607440,5815 m., deste,
segue com azimute de 244º 18' 20,69'' e distância de 2,2579 m., até o vértice 338, de
coordenadas N 7767347,8232 m., E 607438,5468 m., deste, segue com azimute de
233º  31'  58,20''  e  distância  de  2,3225  m.,  até  o  vértice  339,  de  coordenadas  N
7767346,4428 m., E 607436,6791 m., deste, segue com azimute de 223º 43' 30,45'' e
distância de 2,3496 m., até o vértice 340, de coordenadas N 7767344,7448 m., E
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607435,0551 m., deste, segue com azimute de 214º 0' 47,93'' e distância de 2,3304
m., até o vértice 341, de coordenadas N 7767342,8132 m., E 607433,7515 m., deste,
segue com azimute de 203º 31' 47,00'' e distância de 2,2703 m., até o vértice 342, de
coordenadas N 7767340,7316 m., E 607432,8451 m., deste, segue com azimute de
192º  19'  12,04''  e  distância  de  2,2019  m.,  até  o  vértice  343,  de  coordenadas  N
7767338,5805 m., E 607432,3753 m., deste, segue com azimute de 183º 4' 51,26'' e
distância de 2,1554 m., até o vértice 344, de coordenadas N 7767336,4282 m., E
607432,2595 m., deste, segue com azimute de 176º 24' 54,07'' e distância de 2,0914
m., até o vértice 345, de coordenadas N 7767334,3408 m., E 607432,3902 m., deste,
segue com azimute de 172º 8' 25,93'' e distância de 1,9748 m., até o vértice 346, de
coordenadas N 7767332,3845 m., E 607432,6603 m., deste, segue com azimute de
170º  15'  36,07''  e  distância  de  1,7848  m.,  até  o  vértice  347,  de  coordenadas  N
7767330,6255 m., E 607432,9622 m., deste, segue com azimute de 170º 35' 0,06'' e
distância de 1,5493 m., até o vértice 348, de coordenadas N 7767329,0970 m., E
607433,2157 m., deste, segue com azimute de 170º 59' 49,89'' e distância de 1,3943
m., até o vértice 349, de coordenadas N 7767327,7199 m., E 607433,4339 m., deste,
segue com azimute de 170º 45' 34,72'' e distância de 1,3472 m., até o vértice 350, de
coordenadas N 7767326,3902 m., E 607433,6502 m., deste, segue com azimute de
169º  51'  37,65''  e  distância  de  1,4081  m.,  até  o  vértice  351,  de  coordenadas  N
7767325,0041 m., E 607433,8981 m., deste, segue com azimute de 168º 33' 40,07'' e
distância de 1,5778 m., até o vértice 352, de coordenadas N 7767323,4576 m., E
607434,2110 m., deste, segue com azimute de 167º 14' 35,17'' e distância de 1,8213
m., até o vértice 353, de coordenadas N 7767321,6813 m., E 607434,6132 m., deste,
segue com azimute de 166º 7' 2,09'' e distância de 2,0075 m., até o vértice 354, de
coordenadas N 7767319,7324 m., E 607435,0949 m., deste, segue com azimute de
165º  2'  33,85''  e  distância  de  2,1062  m.,  até  o  vértice  355,  de  coordenadas  N
7767317,6976 m., E 607435,6385 m., deste, segue com azimute de 163º 52' 43,51'' e
distância de 2,1175 m., até o vértice 356, de coordenadas N 7767315,6634 m., E
607436,2264 m., deste, segue com azimute de 162º 28' 42,40'' e distância de 0,2881
m., até o vértice 357, de coordenadas N 7767315,3887 m., E 607436,3132 m., deste,
segue com azimute de 239º 50' 20,93'' e distância de 45,4845 m., até o vértice 358,
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de coordenadas N 7767292,5359 m., E 607396,9864 m., deste, segue com azimute
de 273º 28' 5,62'' e distância de 45,3021 m., até o vértice 359, de coordenadas N
7767295,2764 m., E 607351,7673 m., deste, segue com azimute de 289º 58' 59,24'' e
distância de 16,0387 m., até o vértice 360, de coordenadas N 7767300,7576 m., E
607336,6943 m., deste, segue com azimute de 285º 55' 32,37'' e distância de 39,8815
m., até o vértice 361, de coordenadas N 7767311,7007 m., E 607298,3434 m., deste,
segue com azimute de 228º 29' 54,73'' e distância de 3,1158 m., até o vértice 362, de
coordenadas N 7767309,6360 m., E 607296,0099 m., deste, segue com azimute de
226º  42'  50,12''  e  distância  de  3,9430  m.,  até  o  vértice  363,  de  coordenadas  N
7767306,9325 m., E 607293,1396 m., deste, segue com azimute de 224º 53' 16,29'' e
distância de 3,9437 m., até o vértice 364, de coordenadas N 7767304,1384 m., E
607290,3565 m., deste, segue com azimute de 223º 9' 7,75'' e distância de 3,9464 m.,
até o vértice 365, de coordenadas N 7767301,2594 m., E 607287,6574 m., deste,
segue com azimute de 221º 40' 42,70'' e distância de 3,9510 m., até o vértice 366, de
coordenadas N 7767298,3084 m., E 607285,0301 m., deste, segue com azimute de
220º  28'  40,88''  e  distância  de  3,9561  m.,  até  o  vértice  367,  de  coordenadas  N
7767295,2991 m., E 607282,4620 m., deste, segue com azimute de 219º 32' 56,16'' e
distância de 3,9605 m., até o vértice 368, de coordenadas N 7767292,2453 m., E
607279,9402 m., deste, segue com azimute de 218º 53' 16,62'' e distância de 3,9633
m., até o vértice 369, de coordenadas N 7767289,1603 m., E 607277,4520 m., deste,
segue com azimute de 218º 25' 39,12'' e distância de 3,9649 m., até o vértice 370, de
coordenadas N 7767286,0542 m., E 607274,9877 m., deste, segue com azimute de
218º  4'  17,72''  e  distância  de  3,9662  m.,  até  o  vértice  371,  de  coordenadas  N
7767282,9319 m., E 607272,5420 m., deste, segue com azimute de 217º 48' 45,20'' e
distância de 3,9672 m., até o vértice 372, de coordenadas N 7767279,7977 m., E
607270,1097 m., deste, segue com azimute de 217º 39' 0,98'' e distância de 3,9679
m., até o vértice 373, de coordenadas N 7767276,6560 m., E 607267,6860 m., deste,
segue com azimute de 217º 35' 4,76'' e distância de 3,9682 m., até o vértice 374, de
coordenadas N 7767273,5114 m., E 607265,2656 m., deste, segue com azimute de
217º  37'  14,92''  e  distância  de  3,9670  m.,  até  o  vértice  375,  de  coordenadas  N
7767270,3693 m., E 607262,8440 m., deste, segue com azimute de 217º 46' 3,46'' e
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distância de 3,9627 m., até o vértice 376, de coordenadas N 7767267,2368 m., E
607260,4170 m., deste, segue com azimute de 218º 1' 34,38'' e distância de 3,9552
m., até o vértice 377, de coordenadas N 7767264,1211 m., E 607257,9805 m., deste,
segue com azimute de 218º 23' 52,65'' e distância de 3,9446 m., até o vértice 378, de
coordenadas N 7767261,0297 m., E 607255,5305 m., deste, segue com azimute de
218º  53'  23,50''  e  distância  de  3,9308  m.,  até  o  vértice  379,  de  coordenadas  N
7767257,9701 m., E 607253,0626 m., deste, segue com azimute de 219º 58' 22,68'' e
distância de 3,9008 m., até o vértice 380, de coordenadas N 7767254,9808 m., E
607250,5566 m., deste, segue com azimute de 222º 32' 27,22'' e distância de 3,8351
m., até o vértice 381, de coordenadas N 7767252,1550 m., E 607247,9636 m., deste,
segue com azimute de 226º 49' 43,62'' e distância de 3,7459 m., até o vértice 382, de
coordenadas N 7767249,5922 m., E 607245,2317 m., deste, segue com azimute de
233º  1'  11,21''  e  distância  de  3,6587  m.,  até  o  vértice  383,  de  coordenadas  N
7767247,3914 m., E 607242,3090 m., deste, segue com azimute de 241º 11' 49,71'' e
distância de 3,6119 m., até o vértice 384, de coordenadas N 7767245,6512 m., E
607239,1440 m., deste, segue com azimute de 249º 46' 22,43'' e distância de 3,6354
m., até o vértice 385, de coordenadas N 7767244,3943 m., E 607235,7328 m., deste,
segue com azimute de 255º 47' 45,73'' e distância de 3,6785 m., até o vértice 386, de
coordenadas N 7767243,4916 m., E 607232,1667 m., deste, segue com azimute de
259º  7'  19,96''  e  distância  de  3,6846  m.,  até  o  vértice  387,  de  coordenadas  N
7767242,7963 m., E 607228,5484 m., deste, segue com azimute de 259º 54' 28,00'' e
distância de 3,6241 m., até o vértice 388, de coordenadas N 7767242,1612 m., E
607224,9803 m., deste, segue com azimute de 258º 4' 8,43'' e distância de 3,4906 m.,
até o vértice 389, de coordenadas N 7767241,4396 m., E 607221,5651 m., deste,
segue com azimute de 253º 53' 38,90'' e distância de 3,3250 m., até o vértice 390, de
coordenadas N 7767240,5172 m., E 607218,3706 m., deste, segue com azimute de
248º  40'  24,95''  e  distância  de  3,2023  m.,  até  o  vértice  391,  de  coordenadas  N
7767239,3526 m., E 607215,3875 m., deste, segue com azimute de 242º 44' 11,73'' e
distância de 3,1400 m., até o vértice 392, de coordenadas N 7767237,9142 m., E
607212,5963 m., deste, segue com azimute de 236º 20' 39,43'' e distância de 3,1464
m., até o vértice 393, de coordenadas N 7767236,1705 m., E 607209,9773 m., deste,
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segue com azimute de 229º 51' 4,02'' e distância de 3,2267 m., até o vértice 394, de
coordenadas N 7767234,0899 m., E 607207,5109 m., deste, segue com azimute de
224º  17'  14,32''  e  distância  de  3,3651  m.,  até  o  vértice  395,  de  coordenadas  N
7767231,6810 m., E 607205,1612 m., deste, segue com azimute de 221º 17' 28,97'' e
distância de 3,4996 m., até o vértice 396, de coordenadas N 7767229,0515 m., E
607202,8518 m., deste, segue com azimute de 220º 46' 21,93'' e distância de 3,6007
m., até o vértice 397, de coordenadas N 7767226,3247 m., E 607200,5004 m., deste,
segue com azimute de 222º 30' 44,86'' e distância de 3,6643 m., até o vértice 398, de
coordenadas N 7767223,6237 m., E 607198,0242 m., deste, segue com azimute de
226º  26'  6,05''  e  distância  de  3,7031  m.,  até  o  vértice  399,  de  coordenadas  N
7767221,0716 m., E 607195,3410 m., deste, segue com azimute de 231º 49' 55,25'' e
distância de 3,7442 m., até o vértice 400, de coordenadas N 7767218,7578 m., E
607192,3973 m., deste, segue com azimute de 236º 46' 3,65'' e distância de 3,7967
m., até o vértice 401, de coordenadas N 7767216,6771 m., E 607189,2215 m., deste,
segue com azimute de 240º 56' 54,93'' e distância de 3,8495 m., até o vértice 402, de
coordenadas N 7767214,8078 m., E 607185,8564 m., deste, segue com azimute de
244º  26'  28,96''  e  distância  de  3,8929  m.,  até  o  vértice  403,  de  coordenadas  N
7767213,1283 m., E 607182,3445 m., deste, segue com azimute de 247º 18' 59,89'' e
distância de 3,9192 m., até o vértice 404, de coordenadas N 7767211,6169 m., E
607178,7284 m., deste, segue com azimute de 249º 44' 24,29'' e distância de 3,9279
m., até o vértice 405, de coordenadas N 7767210,2567 m., E 607175,0435 m., deste,
segue com azimute de 252º 4' 10,84'' e distância de 3,9325 m., até o vértice 406, de
coordenadas N 7767209,0461 m., E 607171,3020 m., deste, segue com azimute de
254º  22'  36,53''  e  distância  de  3,9360  m.,  até  o  vértice  407,  de  coordenadas  N
7767207,9861 m., E 607167,5115 m., deste, segue com azimute de 256º 40' 2,32'' e
distância de 3,9380 m., até o vértice 408, de coordenadas N 7767207,0779 m., E
607163,6796 m., deste, segue com azimute de 258º 56' 51,24'' e distância de 3,9387
m., até o vértice 409, de coordenadas N 7767206,3229 m., E 607159,8140 m., deste,
segue com azimute de 261º 10' 50,50'' e distância de 3,9389 m., até o vértice 410, de
coordenadas N 7767205,7190 m., E 607155,9217 m., deste, segue com azimute de
263º  12'  56,40''  e  distância  de  3,9417  m.,  até  o  vértice  411,  de  coordenadas  N
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7767205,2533 m., E 607152,0076 m., deste, segue com azimute de 265º 1' 5,57'' e
distância de 3,9464 m., até o vértice 412, de coordenadas N 7767204,9106 m., E
607148,0761 m., deste, segue com azimute de 266º 35' 21,69'' e distância de 3,9515
m., até o vértice 413, de coordenadas N 7767204,6755 m., E 607144,1317 m., deste,
segue com azimute de 267º 55' 51,65'' e distância de 3,9557 m., até o vértice 414, de
coordenadas N 7767204,5327 m., E 607140,1786 m., deste, segue com azimute de
268º  25'  21,86''  e  distância  de  3,9506  m.,  até  o  vértice  415,  de  coordenadas  N
7767204,4240 m., E 607136,2295 m., deste, segue com azimute de 265º 32' 10,92'' e
distância de 3,9118 m., até o vértice 416, de coordenadas N 7767204,1195 m., E
607132,3296 m., deste, segue com azimute de 258º 29' 48,48'' e distância de 3,8752
m., até o vértice 417, de coordenadas N 7767203,3467 m., E 607128,5322 m., deste,
segue com azimute de 247º 25' 34,41'' e distância de 3,9435 m., até o vértice 418, de
coordenadas N 7767201,8329 m., E 607124,8908 m., deste, segue com azimute de
233º  37'  51,17''  e  distância  de  4,2623  m.,  até  o  vértice  419,  de  coordenadas  N
7767199,3055 m., E 607121,4588 m., deste, segue com azimute de 220º 19' 45,15'' e
distância de 4,8688 m., até o vértice 420, de coordenadas N 7767195,5938 m., E
607118,3078 m., deste, segue com azimute de 210º 31' 25,31'' e distância de 5,3469
m., até o vértice 421, de coordenadas N 7767190,9879 m., E 607115,5921 m., deste,
segue com azimute de 202º 29' 3,26'' e distância de 5,4982 m., até o vértice 422, de
coordenadas N 7767185,9076 m., E 607113,4894 m., deste, segue com azimute de
194º  20'  4,15''  e  distância  de  0,3119  m.,  até  o  vértice  423,  de  coordenadas  N
7767185,6054 m., E 607113,4122 m., deste, segue com azimute de 232º 45' 25,50'' e
distância de 29,3535 m., até o vértice 424, de coordenadas N 7767167,8408 m., E
607090,0446 m., deste, segue com azimute de 243º 26' 5,89'' e distância de 18,3842
m., até o vértice 425, de coordenadas N 7767159,6191 m., E 607073,6012 m., deste,
segue com azimute de 249º 40' 36,66'' e distância de 39,4535 m., até o vértice 426,
de coordenadas N 7767145,9163 m., E 607036,6038 m., deste, segue com azimute
de 248º 11' 54,94'' e distância de 44,2750 m., até o vértice 427, de coordenadas N
7767129,4730 m., E 606995,4955 m., deste, segue com azimute de 246º 22' 14,26'' e
distância de 17,9892 m., até o vértice 428, de coordenadas N 7767122,2626 m., E
606979,0146 m., deste, segue com azimute de 180º 6' 8,21'' e distância de 3,7291 m.,
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até o vértice 429, de coordenadas N 7767118,5335 m., E 606979,0079 m., deste,
segue com azimute de 181º 33' 4,57'' e distância de 3,9620 m., até o vértice 430, de
coordenadas N 7767114,5730 m., E 606978,9006 m., deste, segue com azimute de
182º  57'  36,67''  e  distância  de  3,9643  m.,  até  o  vértice  431,  de  coordenadas  N
7767110,6139 m., E 606978,6959 m., deste, segue com azimute de 184º 19' 48,99'' e
distância de 3,9657 m., até o vértice 432, de coordenadas N 7767106,6595 m., E
606978,3965 m., deste, segue com azimute de 185º 35' 48,37'' e distância de 3,9669
m., até o vértice 433, de coordenadas N 7767102,7115 m., E 606978,0096 m., deste,
segue com azimute de 186º 37' 43,66'' e distância de 3,9690 m., até o vértice 434, de
coordenadas N 7767098,7690 m., E 606977,5514 m., deste, segue com azimute de
187º  24'  40,01''  e  distância  de  3,9714  m.,  até  o  vértice  435,  de  coordenadas  N
7767094,8307 m., E 606977,0392 m., deste, segue com azimute de 187º 56' 39,45'' e
distância de 3,9733 m., até o vértice 436, de coordenadas N 7767090,8956 m., E
606976,4900 m., deste, segue com azimute de 188º 13' 45,39'' e distância de 3,9742
m., até o vértice 437, de coordenadas N 7767086,9624 m., E 606975,9212 m., deste,
segue com azimute de 188º 19' 14,77'' e distância de 3,9742 m., até o vértice 438, de
coordenadas N 7767083,0300 m., E 606975,3461 m., deste, segue com azimute de
188º  20'  8,61''  e  distância  de  3,9742  m.,  até  o  vértice  439,  de  coordenadas  N
7767079,0978 m., E 606974,7699 m., deste, segue com azimute de 188º 17' 21,96'' e
distância de 3,9742 m., até o vértice 440, de coordenadas N 7767075,1651 m., E
606974,1969 m., deste, segue com azimute de 188º 10' 54,89'' e distância de 3,9741
m., até o vértice 441, de coordenadas N 7767071,2314 m., E 606973,6313 m., deste,
segue com azimute de 188º 0' 47,47'' e distância de 3,9742 m., até o vértice 442, de
coordenadas N 7767067,2961 m., E 606973,0773 m., deste, segue com azimute de
187º  49'  0,52''  e  distância  de  3,9742  m.,  até  o  vértice  443,  de  coordenadas  N
7767063,3588 m., E 606972,5368 m., deste, segue com azimute de 187º 40' 17,83'' e
distância de 3,9743 m., até o vértice 444, de coordenadas N 7767059,4200 m., E
606972,0063 m., deste, segue com azimute de 187º 35' 20,43'' e distância de 3,9744
m., até o vértice 445, de coordenadas N 7767055,4805 m., E 606971,4814 m., deste,
segue com azimute de 187º 34' 8,36'' e distância de 3,9744 m., até o vértice 446, de
coordenadas N 7767051,5407 m., E 606970,9579 m., deste, segue com azimute de
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187º  36'  41,85''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  447,  de  coordenadas  N
7767047,6013 m., E 606970,4314 m., deste, segue com azimute de 187º 42' 48,38'' e
distância de 3,9744 m., até o vértice 448, de coordenadas N 7767043,6628 m., E
606969,8980 m., deste, segue com azimute de 187º 51' 56,24'' e distância de 3,9743
m., até o vértice 449, de coordenadas N 7767039,7260 m., E 606969,3541 m., deste,
segue com azimute de 188º 4' 0,08'' e distância de 3,9741 m., até o vértice 450, de
coordenadas N 7767035,7912 m., E 606968,7965 m., deste, segue com azimute de
188º  19'  0,62''  e  distância  de  3,9739  m.,  até  o  vértice  451,  de  coordenadas  N
7767031,8591 m., E 606968,2216 m., deste, segue com azimute de 188º 36' 57,39'' e
distância de 3,9737 m., até o vértice 452, de coordenadas N 7767027,9302 m., E
606967,6263 m., deste, segue com azimute de 188º 53' 33,92'' e distância de 3,9735
m., até o vértice 453, de coordenadas N 7767024,0045 m., E 606967,0121 m., deste,
segue com azimute de 188º 56' 43,34'' e distância de 3,9727 m., até o vértice 454, de
coordenadas N 7767020,0801 m., E 606966,3944 m., deste, segue com azimute de
188º  44'  17,40''  e  distância  de  3,9713  m.,  até  o  vértice  455,  de  coordenadas  N
7767016,1549 m., E 606965,7910 m., deste, segue com azimute de 188º 16' 13,92'' e
distância de 3,9693 m., até o vértice 456, de coordenadas N 7767012,2269 m., E
606965,2201 m., deste, segue com azimute de 187º 32' 31,81'' e distância de 3,9673
m., até o vértice 457, de coordenadas N 7767008,2939 m., E 606964,6993 m., deste,
segue com azimute de 186º 35' 41,39'' e distância de 3,9658 m., até o vértice 458, de
coordenadas N 7767004,3543 m., E 606964,2439 m., deste, segue com azimute de
185º  33'  35,41''  e  distância  de  3,9644  m.,  até  o  vértice  459,  de  coordenadas  N
7767000,4086 m., E 606963,8598 m., deste, segue com azimute de 184º 27' 45,29'' e
distância de 3,9632 m., até o vértice 460, de coordenadas N 7766996,4574 m., E
606963,5514 m., deste, segue com azimute de 183º 18' 9,88'' e distância de 3,9626
m., até o vértice 461, de coordenadas N 7766992,5015 m., E 606963,3231 m., deste,
segue com azimute de 182º 4' 50,26'' e distância de 3,9627 m., até o vértice 462, de
coordenadas N 7766988,5414 m., E 606963,1793 m., deste, com azimute
de 180º 51' 1,17''  e distância de 3,9639 m., até o vértice 463, de coordenadas N
7766984,5779 m., E 06963,1204 m., deste, segue com azimute de 179º 47' 51,76'' e
distância de 3,9662 m., até o vértice 464, de coordenadas N 7766980,6118 m., E
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606963,1344 m., deste, segue com azimute de 178º 57' 44,29'' e distância de 3,9689
m., até o vértice 465, de coordenadas N 7766976,6435 m., E 606963,2063 m., deste,
segue com azimute de 178º 20' 36,64'' e distância de 3,9712 m., até o vértice 466, de
coordenadas N 7766972,6740 m., E 606963,3211 m., deste, segue com azimute de
177º  56'  26,48''  e  distância  de  3,9728  m.,  até  o  vértice  467,  de  coordenadas  N
7766968,7038 m., E 606963,4639 m., deste, segue com azimute de 177º 43' 18,99'' e
distância de 3,9734 m., até o vértice 468, de coordenadas N 7766964,7335 m., E
606963,6218 m., deste, segue com azimute de 177º 34' 9,11'' e distância de 3,9738
m., até o vértice 469, de coordenadas N 7766960,7633 m., E 606963,7904 m., deste,
segue com azimute de 177º 27' 16,46'' e distância de 3,9742 m., até o vértice 470, de
coordenadas N 7766956,7931 m., E 606963,9668 m., deste, segue com azimute de
177º  22'  40,71''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  471,  de  coordenadas  N
7766952,8228 m., E 606964,1487 m., deste, segue com azimute de 177º 20' 21,88'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 472, de coordenadas N 7766948,8526 m., E
606964,3332 m., deste, segue com azimute de 177º 19' 29,89'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 473, de coordenadas N 7766944,8825 m., E 606964,5187 m., deste,
segue com azimute de 177º 16' 36,32'' e distância de 3,9743 m., até o vértice 474, de
coordenadas N 7766940,9126 m., E 606964,7075 m., deste, segue com azimute de
177º  10'  46,76''  e  distância  de  3,9740  m.,  até  o  vértice  475,  de  coordenadas  N
7766936,9434 m., E 606964,9030 m., deste, segue com azimute de 177º 2' 1,15'' e
distância de 3,9735 m., até o vértice 476, de coordenadas N 7766932,9752 m., E
606965,1086 m., deste, segue com azimute de 176º 50' 19,33'' e distância de 3,9729
m., até o vértice 477, de coordenadas N 7766929,0084 m., E 606965,3277 m., deste,
segue com azimute de 176º 34' 13,24'' e distância de 3,9721 m., até o vértice 478, de
coordenadas N 7766925,0434 m., E 606965,5654 m., deste, segue com azimute de
176º  6'  59,21''  e  distância  de  3,9704  m.,  até  o  vértice  479,  de  coordenadas  N
7766921,0822 m., E 606965,8343 m., deste, segue com azimute de 175º 26' 40,30'' e
distância de 3,9680 m., até o vértice 480, de coordenadas N 7766917,1267 m., E
606966,1494 m., deste, segue com azimute de 174º 33' 13,53'' e distância de 3,9655
m., até o vértice 481, de coordenadas N 7766913,1791 m., E 606966,5258 m., deste,
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segue com azimute de 173º 26' 37,51'' e distância de 3,9634 m., até o vértice 482, de
coordenadas N 7766909,2416 m., E 606966,9783 m., deste, segue com azimute de
172º  8'  54,85''  e  distância  de  3,9627  m.,  até  o  vértice  483,  de  coordenadas  N
7766905,3161 m., E 606967,5197 m., deste, segue com azimute de 170º 50' 25,89'' e
distância de 3,9628 m., até o vértice 484, de coordenadas N 7766901,4038 m., E
606968,1505 m., deste, segue com azimute de 169º 34' 24,66'' e distância de 3,9634
m., até o vértice 485, de coordenadas N 7766897,5058 m., E 606968,8677 m., deste,
segue com azimute de 168º 20' 50,27'' e distância de 3,9643 m., até o vértice 486, de
coordenadas N 7766893,6232 m., E 606969,6684 m., deste, segue com azimute de
167º  9'  41,61''  e  distância  de  3,9654  m.,  até  o  vértice  487,  de  coordenadas  N
7766889,7570 m., E 606970,5496 m., deste, segue com azimute de 166º 1' 50,27'' e
distância de 3,9665 m., até o vértice 488, de coordenadas N 7766885,9078 m., E
606971,5071 m., deste, segue com azimute de 165º 2' 14,11'' e distância de 3,9682
m., até o vértice 489, de coordenadas N 7766882,0742 m., E 606972,5316 m., deste,
segue com azimute de 164º 12' 35,41'' e distância de 3,9702 m., até o vértice 490, de
coordenadas N 7766878,2538 m., E 606973,6120 m., deste, segue com azimute de
163º  32'  53,40''  e  distância  de  3,9720  m.,  até  o  vértice  491,  de  coordenadas  N
7766874,4444 m., E 606974,7369 m., deste, segue com azimute de 163º 3' 6,34'' e
distância de 3,9733 m., até o vértice 492, de coordenadas N 7766870,6437 m., E
606975,8951 m., deste, segue com azimute de 162º 42' 36,19'' e distância de 3,9737
m., até o vértice 493, de coordenadas N 7766866,8495 m., E 606977,0762 m., deste,
segue com azimute de 162º 27' 41,57'' e distância de 3,9740 m., até o vértice 494, de
coordenadas N 7766863,0603 m., E 606978,2737 m., deste, segue com azimute de
162º  16'  58,49''  e  distância  de  3,9742  m.,  até  o  vértice  495,  de  coordenadas  N
7766859,2746 m., E 606979,4831 m., deste, segue com azimute de 162º 10' 27,38'' e
distância de 3,9744 m., até o vértice 496, de coordenadas N 7766855,4910 m., E
606980,6998 m., deste, segue com azimute de 162º 8' 7,83'' e distância de 3,9745 m.,
até o vértice 497, de coordenadas N 7766851,7082 m., E 606981,9190 m., deste,
segue com azimute de 162º 9' 56,02'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 498, de
coordenadas N 7766847,9247 m., E 606983,1363 m., deste, segue com azimute de
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162º  15'  31,89''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  499,  de  coordenadas  N
7766844,1393 m., E 606984,3473 m., deste, segue com azimute de 162º 24' 46,10'' e
distância de 3,9743 m., até o vértice 500, de coordenadas N 7766840,3508 m., E
606985,5482 m., deste, segue com azimute de 162º 37' 38,61'' e distância de 3,9740
m., até o vértice 501, de coordenadas N 7766836,5580 m., E 606986,7348 m., deste,
segue com azimute de 162º 54' 9,53'' e distância de 3,9738 m., até o vértice 502, de
coordenadas N 7766832,7598 m., E 606987,9031 m., deste, segue com azimute de
163º  13'  47,57''  e  distância  de  3,9737  m.,  até  o  vértice  503,  de  coordenadas  N
7766828,9551 m., E 606989,0496 m., deste, segue com azimute de 163º 32' 36,18'' e
distância de 3,9737 m., até o vértice 504, de coordenadas N 7766825,1442 m., E
606990,1753 m., deste, segue com azimute de 163º 48' 47,27'' e distância de 3,9738
m., até o vértice 505, de coordenadas N 7766821,3279 m., E 606991,2831 m., deste,
segue com azimute de 164º 2' 20,90'' e distância de 3,9739 m., até o vértice 506, de
coordenadas N 7766817,5072 m., E 606992,3758 m., deste, segue com azimute de
164º  13'  16,41''  e  distância  de  3,9740  m.,  até  o  vértice  507,  de  coordenadas  N
7766813,6829 m., E 606993,4565 m., deste, segue com azimute de 164º 21' 39,46'' e
distância de 3,9742 m., até o vértice 508, de coordenadas N 7766809,8559 m., E
606994,5278 m., deste, segue com azimute de 164º 28' 10,14'' e distância de 3,9743
m., até o vértice 509, de coordenadas N 7766806,0267 m., E 606995,5919 m., deste,
segue com azimute de 164º 33' 9,41'' e distância de 3,9744 m., até o vértice 510, de
coordenadas N 7766802,1959 m., E 606996,6505 m., deste, segue com azimute de
164º  36'  36,92''  e  distância  de  3,9745  m.,  até  o  vértice  511,  de  coordenadas  N
7766798,3639 m., E 606997,7053 m., deste, segue com azimute de 164º 38' 33,06'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 512, de coordenadas N 7766794,5313 m., E
606998,7579 m., deste, segue com azimute de 164º 39' 2,18'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 513, de coordenadas N 7766790,6986 m., E 606999,8100 m., deste,
segue com azimute de 164º 38' 43,19'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 514, de
coordenadas N 7766786,8659 m., E 607000,8624 m., deste, segue com azimute de
164º  37'  58,71''  e  distância  de  3,9745  m.,  até  o  vértice  515,  de  coordenadas  N
7766783,0335 m., E 607001,9156 m., deste, segue com azimute de 164º 36' 48,18'' e
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distância de 3,9745 m., até o vértice 516, de coordenadas N 7766779,2015 m., E
607002,9702 m., deste, segue com azimute de 164º 35' 11,70'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 517, de coordenadas N 7766775,3700 m., E 607004,0265 m., deste,
segue com azimute de 164º 33' 0,07'' e distância de 3,9744 m., até o vértice 518, de
coordenadas N 7766771,5392 m., E 607005,0853 m., deste, segue com azimute de
164º  28'  33,93''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  519,  de  coordenadas  N
7766767,7098 m., E 607006,1490 m., deste, segue com azimute de 164º 20' 54,33'' e
distância de 3,9743 m., até o vértice 520, de coordenadas N 7766763,8829 m., E
607007,2212 m., deste, segue com azimute de 164º 10' 0,82'' e distância de 3,9742
m., até o vértice 521, de coordenadas N 7766760,0595 m., E 607008,3055 m., deste,
segue com azimute de 163º 55' 53,58'' e distância de 3,9741 m., até o vértice 522, de
coordenadas N 7766756,2407 m., E 607009,4055 m., deste, segue com azimute de
163º  38'  48,56''  e  distância  de  3,9741  m.,  até  o  vértice  523,  de  coordenadas  N
7766752,4274 m., E 607010,5244 m., deste, segue com azimute de 163º 21' 58,51'' e
distância de 3,9741 m., até o vértice 524, de coordenadas N 7766748,6196 m., E
607011,6620 m., deste, segue com azimute de 163º 7' 27,85'' e distância de 3,9742
m., até o vértice 525, de coordenadas N 7766744,8165 m., E 607012,8157 m., deste,
segue com azimute de 162º 55' 18,01'' e distância de 3,9743 m., até o vértice 526, de
coordenadas N 7766741,0174 m., E 607013,9829 m., deste, segue com azimute de
162º  45'  29,51''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  527,  de  coordenadas  N
7766737,2216 m., E 607015,1609 m., deste, segue com azimute de 162º 38' 2,08'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 528, de coordenadas N 7766733,4283 m., E
607016,3472 m., deste, segue com azimute de 162º 32' 59,87'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 529, de coordenadas N 7766729,6368 m., E 607017,5390 m., deste,
segue com azimute de 162º 30' 25,32'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 530, de
coordenadas N 7766725,8461 m., E 607018,7337 m., deste, segue com azimute de
162º  30'  17,95''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  531,  de  coordenadas  N
7766722,0555 m., E 607019,9285 m., deste, segue com azimute de 162º 32' 38,87'' e
distância de 3,9744 m., até o vértice 532, de coordenadas N 7766718,2641 m., E
607021,1207 m., deste, segue com azimute de 162º 37' 29,52'' e distância de 3,9744
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m., até o vértice 533, de coordenadas N 7766714,4711 m., E 607022,3076 m., deste,
segue com azimute de 162º 45' 24,22'' e distância de 3,9743 m., até o vértice 534, de
coordenadas N 7766710,6754 m., E 607023,4857 m., deste, segue com azimute de
162º  56'  49,49''  e  distância  de  3,9741  m.,  até  o  vértice  535,  de  coordenadas  N
7766706,8761 m., E 607024,6511 m., deste, segue com azimute de 163º 11' 45,72'' e
distância de 3,9738 m., até o vértice 536, de coordenadas N 7766703,0720 m., E
607025,7999 m., deste, segue com azimute de 163º 30' 13,31'' e distância de 3,9735
m., até o vértice 537, de coordenadas N 7766699,2620 m., E 607026,9282 m., deste,
segue com azimute de 163º 52' 5,61'' e distância de 3,9733 m., até o vértice 538, de
coordenadas N 7766695,4451 m., E 607028,0322 m., deste, segue com azimute de
164º  15'  30,71''  e  distância  de  3,9732  m.,  até  o  vértice  539,  de  coordenadas  N
7766691,6209 m., E 607029,1101 m., deste, segue com azimute de 164º 38' 56,46'' e
distância de 3,9732 m., até o vértice 540, de coordenadas N 7766687,7894 m., E
607030,1620 m., deste, segue com azimute de 165º 2' 19,65'' e distância de 3,9732
m., até o vértice 541, de coordenadas N 7766683,9509 m., E 607031,1877 m., deste,
segue com azimute de 165º 25' 40,38'' e distância de 3,9733 m., até o vértice 542, de
coordenadas N 7766680,1055 m., E 607032,1874 m., deste, segue com azimute de
165º  48'  53,04''  e  distância  de  3,9734  m.,  até  o  vértice  543,  de  coordenadas  N
7766676,2533 m., E 607033,1611 m., deste, segue com azimute de 166º 10' 12,53'' e
distância de 3,9736 m., até o vértice 544, de coordenadas N 7766672,3949 m., E
607034,1109 m., deste, segue com azimute de 166º 28' 4,17'' e distância de 3,9738
m., até o vértice 545, de coordenadas N 7766668,5314 m., E 607035,0407 m., deste,
segue com azimute de 166º 42' 23,58'' e distância de 3,9741 m., até o vértice 546, de
coordenadas N 7766664,6638 m., E 607035,9545 m., deste, segue com azimute de
166º  53'  11,58''  e  distância  de  3,9743  m.,  até  o  vértice  547,  de  coordenadas  N
7766660,7932 m., E 607036,8562 m., deste, segue com azimute de 167º 0' 31,10'' e
distância de 3,9744 m., até o vértice 548, de coordenadas N 7766656,9205 m., E
607037,7497 m., deste, segue com azimute de 167º 5' 32,60'' e distância de 3,9744
m., até o vértice 549, de coordenadas N 7766653,0465 m., E 607038,6375 m., deste,
segue com azimute de 167º 9' 25,10'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 550, de
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coordenadas N 7766649,1715 m., E 607039,5209 m., deste, segue com azimute de
167º  12'  11,67''  e  distância  de  3,9745  m.,  até  o  vértice  551,  de  coordenadas  N
7766645,2957 m., E 607040,4013 m., deste, segue com azimute de 167º 13' 52,54'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 552, de coordenadas N 7766641,4194 m., E
607041,2797 m., deste, segue com azimute de 167º 14' 28,28'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 553, de coordenadas N 7766637,5431 m., E 607042,1575 m., deste,
segue com azimute de 167º 14' 36,77'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 554, de
coordenadas N 7766633,6667 m., E 607043,0351 m., deste, segue com azimute de
167º  14'  56,86''  e  distância  de  3,9745  m.,  até  o  vértice  555,  de  coordenadas  N
7766629,7902 m., E 607043,9123 m., deste, segue com azimute de 167º 15' 29,95'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 556, de coordenadas N 7766625,9136 m., E
607044,7889 m., deste, segue com azimute de 167º 16' 17,08'' e distância de 3,9744
m., até o vértice 557, de coordenadas N 7766622,0368 m., E 607045,6646 m., deste,
segue com azimute de 167º 17' 29,88'' e distância de 3,9743 m., até o vértice 558, de
coordenadas N 7766618,1599 m., E 607046,5389 m., deste, segue com azimute de
167º  25'  33,41''  e  distância  de  3,9738  m.,  até  o  vértice  559,  de  coordenadas  N
7766614,2813 m., E 607047,4040 m., deste, segue com azimute de 167º 47' 54,55'' e
distância de 3,9725 m., até o vértice 560, de coordenadas N 7766610,3986 m., E
607048,2436 m., deste, segue com azimute de 168º 25' 0,42'' e distância de 3,9707
m., até o vértice 561, de coordenadas N 7766606,5088 m., E 607049,0408 m., deste,
segue com azimute de 169º 16' 52,87'' e distância de 3,9689 m., até o vértice 562, de
coordenadas N 7766602,6091 m., E 607049,7790 m., deste, segue com azimute de
170º  23'  16,54''  e  distância  de  3,9679  m.,  até  o  vértice  563,  de  coordenadas  N
7766598,6969 m., E 607050,4416 m., deste, segue com azimute de 171º 34' 34,20'' e
distância de 3,9683 m., até o vértice 564, de coordenadas N 7766594,7714 m., E
607051,0229 m., deste, segue com azimute de 172º 38' 36,06'' e distância de 3,9694
m., até o vértice 565, de coordenadas N 7766590,8346 m., E 607051,5312 m., deste,
segue com azimute de 173º 34' 35,39'' e distância de 3,9708 m., até o vértice 566, de
coordenadas N 7766586,8887 m., E 607051,9754 m., deste, segue com azimute de
174º  22'  33,34''  e  distância  de  3,9721  m.,  até  o  vértice  567,  de  coordenadas  N
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7766582,9358 m., E 607052,3647 m., deste, segue com azimute de 175º 2' 30,24'' e
distância de 3,9727 m., até o vértice 568, de coordenadas N 7766578,9779 m., E
607052,7080 m., deste, segue com azimute de 175º 33' 4,54'' e distância de 3,9730
m., até o vértice 569, de coordenadas N 7766575,0169 m., E 607053,0162 m., deste,
segue com azimute de 175º 52' 23,93'' e distância de 3,9733 m., até o vértice 570, de
coordenadas N 7766571,0539 m., E 607053,3021 m., deste, segue com azimute de
176º  0'  19,48''  e  distância  de  3,9734  m.,  até  o  vértice  571,  de  coordenadas  N
7766567,0901 m., E 607053,5789 m., deste, segue com azimute de 175º 56' 51,84'' e
distância de 3,9733 m., até o vértice 572, de coordenadas N 7766563,1267 m., E
607053,8597 m., deste, segue com azimute de 175º 42' 3,57'' e distância de 3,9730
m., até o vértice 573, de coordenadas N 7766559,1649 m., E 607054,1575 m., deste,
segue com azimute de 175º 18' 20,44'' e distância de 3,9725 m., até o vértice 574, de
coordenadas N 7766555,2057 m., E 607054,4826 m., deste, segue com azimute de
174º  49'  21,38''  e  distância  de  3,9718  m.,  até  o  vértice  575,  de  coordenadas  N
7766551,2501 m., E 607054,8411 m., deste, segue com azimute de 174º 15' 24,39'' e
distância de 3,9712 m., até o vértice 576, de coordenadas N 7766547,2989 m., E
607055,2385 m., deste, segue com azimute de 173º 36' 28,76'' e distância de 3,9706
m., até o vértice 577, de coordenadas N 7766543,3529 m., E 607055,6805 m., deste,
segue com azimute de 172º 52' 37,39'' e distância de 3,9704 m., até o vértice 578, de
coordenadas N 7766539,4131 m., E 607056,1728 m., deste, segue com azimute de
172º  7'  14,52''  e  distância  de  3,9707  m.,  até  o  vértice  579,  de  coordenadas  N
7766535,4799 m., E 607056,7172 m., deste, segue com azimute de 171º 25' 52,33'' e
distância de 3,9713 m., até o vértice 580, de coordenadas N 7766531,5530 m., E
607057,3089 m., deste, segue com azimute de 170º 49' 0,82'' e distância de 3,9720
m., até o vértice 581, de coordenadas N 7766527,6320 m., E 607057,9428 m., deste,
segue com azimute de 170º 16' 40,60'' e distância de 3,9726 m., até o vértice 582, de
coordenadas N 7766523,7164 m., E 607058,6136 m., deste, segue com azimute de
169º  48'  49,44''  e  distância  de  3,9731  m.,  até  o  vértice  583,  de  coordenadas  N
7766519,8059 m., E 607059,3162 m., deste, segue com azimute de 169º 24' 9,61'' e
distância de 3,9733 m., até o vértice 584, de coordenadas N 7766515,9003 m., E
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607060,0470 m., deste, segue com azimute de 169º 0' 22,30'' e distância de 3,9735
m., até o vértice 585, de coordenadas N 7766511,9997 m., E 607060,8047 m., deste,
segue com azimute de 168º 37' 12,39'' e distância de 3,9737 m., até o vértice 586, de
coordenadas N 7766508,1042 m., E 607061,5888 m., deste, segue com azimute de
168º  14'  40,68''  e  distância  de  3,9737  m.,  até  o  vértice  587,  de  coordenadas  N
7766504,2139 m., E 607062,3984 m., deste, segue com azimute de 167º 52' 45,34'' e
distância de 3,9736 m., até o vértice 588, de coordenadas N 7766500,3289 m., E
607063,2327 m., deste, segue com azimute de 167º 29' 28,40'' e distância de 3,9733
m., até o vértice 589, de coordenadas N 7766496,4499 m., E 607064,0933 m., deste,
segue com azimute de 167º 0' 59,50'' e distância de 3,9727 m., até o vértice 590, de
coordenadas N 7766492,5787 m., E 607064,9858 m., deste, segue com azimute de
166º  26'  52,27''  e  distância  de  3,9718  m.,  até  o  vértice  591,  de  coordenadas  N
7766488,7175 m., E 607065,9165 m., deste, segue com azimute de 165º 47' 5,25'' e
distância de 3,9709 m., até o vértice 592, de coordenadas N 7766484,8682 m., E
607066,8917 m., deste, segue com azimute de 165º 1' 39,74'' e distância de 3,9703
m., até o vértice 593, de coordenadas N 7766481,0326 m., E 607067,9174 m., deste,
segue com azimute de 164º 12' 55,80'' e distância de 3,9701 m., até o vértice 594, de
coordenadas N 7766477,2123 m., E 607068,9973 m., deste, segue com azimute de
163º  25'  51,64''  e  distância  de  3,9701  m.,  até  o  vértice  595,  de  coordenadas  N
7766473,4070 m., E 607070,1295 m., deste, segue com azimute de 162º 41' 5,21'' e
distância de 3,9704 m., até o vértice 596, de coordenadas N 7766469,6165 m., E
607071,3112 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 36,62'' e distância de 3,9709
m., até o vértice 597, de coordenadas N 7766465,8405 m., E 607072,5398 m., deste,
segue com azimute de 161º 18' 25,94'' e distância de 3,9713 m., até o vértice 598, de
coordenadas N 7766462,0786 m., E 607073,8126 m., deste, segue com azimute de
160º  41'  52,36''  e  distância  de  1,2316  m.,  até  o  vértice  599,  de  coordenadas  N
7766460,9162 m., E 607074,2197 m., deste, segue com azimute de 198º 23' 13,02'' e
distância de 24,4388 m., até o vértice 600, de coordenadas N 7766437,7251 m., E
607066,5109 m., deste, segue com azimute de 194º 2' 10,46'' e distância de 13,3641
m., até o vértice 601, de coordenadas N 7766424,7599 m., E 607063,2696 m., deste,
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segue com azimute de 203º 57' 45,00'' e distância de 12,7692 m., até o vértice 602,
de coordenadas N 7766413,0914 m., E 607058,0836 m., deste, segue com azimute
de 205º 1' 0,75''  e distância de 10,7305 m., até o vértice 603, de coordenadas N
7766403,3675 m., E 607053,5458 m., deste, segue com azimute de 221º 18' 1,69'' e
distância de 21,5250 m., até o vértice 604, de coordenadas N 7766387,1967 m., E
607039,3391 m., deste, segue com azimute de 208º 36' 37,66'' e distância de 34,1816
m., até o vértice 605, de coordenadas N 7766357,1888 m., E 607022,9712 m., deste,
segue com azimute de 191º 18' 35,76'' e distância de 41,7302 m., até o vértice 606,
de coordenadas N 7766316,2689 m., E 607014,7872 m., deste, segue com azimute
de 165º 4' 6,90''  e distância de 42,3498 m., até o vértice 607, de coordenadas N
7766275,3491 m., E 607025,6991 m., deste, segue com azimute de 160º 58' 27,81'' e
distância de 83,6830 m., até o vértice 608, de coordenadas N 7766196,2374 m., E
607052,9790 m., deste, segue com azimute de 158º 11' 54,92'' e distância de 58,7627
m., até o vértice 609, de coordenadas N 7766141,6776 m., E 607074,8030 m., deste,
segue com azimute de 169º 22' 49,25'' e distância de 44,4085 m., até o vértice 610,
de coordenadas N 7766098,0298 m., E 607082,9869 m., deste, segue com azimute
de 183º 0' 46,04'' e distância de 51,9035 m., até o vértice 611, de coordenadas N
7766046,1980 m., E 607080,2589 m., deste, segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e
distância de 38,1919 m., até o vértice 612, de coordenadas N 7766008,0061 m., E
607080,2589 m., deste, segue com azimute de 199º 0' 14,58'' e distância de 30,1035
m., até o vértice 613, de coordenadas N 7765979,5434 m., E 607070,4562 m., deste,
segue com azimute de 190º 3' 33,41'' e distância de 37,5868 m., até o vértice 614, de
coordenadas N 7765942,5344 m., E 607063,8910 m., deste, segue com azimute de
191º  1'  21,84''  e  distância  de  52,2545  m.,  até  o  vértice  615,  de  coordenadas  N
7765891,2439 m., E 607053,9000 m., deste, segue com azimute de 165º 38' 27,69'' e
distância de 13,3024 m., até o vértice 616, de coordenadas N 7765878,3571 m., E
607057,1990 m., deste, segue com azimute de 153º 20' 51,14'' e distância de 17,9859
m., até o vértice 617, de coordenadas N 7765862,2824 m., E 607065,2670 m., deste,
segue com azimute de 142º 34' 41,48'' e distância de 17,9604 m., até o vértice 618,
de coordenadas N 7765848,0185 m., E 607076,1812 m., deste, segue com azimute
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de 158º 14' 53,19'' e distância de 17,7643 m., até o vértice 619, de coordenadas N
7765831,5191 m., E 607082,7644 m., deste, segue com azimute de 165º 8' 28,25'' e
distância de 17,9953 m., até o vértice 620, de coordenadas N 7765814,1255 m., E
607087,3791 m., deste, segue com azimute de 171º 47' 22,69'' e distância de 17,9289
m., até o vértice 621, de coordenadas N 7765796,3804 m., E 607089,9395 m., deste,
segue com azimute de 178º 37' 39,10'' e distância de 17,9826 m., até o vértice 622,
de coordenadas N 7765778,4030 m., E 607090,3702 m., deste, segue com azimute
de 181º 22' 48,00'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 623, de coordenadas N
7765760,4082 m., E 607089,9367 m., deste, segue com azimute de 185º 17' 56,73'' e
distância de 17,8606 m., até o vértice 624, de coordenadas N 7765742,6239 m., E
607088,2872 m., deste, segue com azimute de 199º 16' 47,47'' e distância de 17,9829
m., até o vértice 625, de coordenadas N 7765725,6496 m., E 607082,3496 m., deste,
segue com azimute de 205º 40' 47,97'' e distância de 17,9937 m., até o vértice 626,
de coordenadas N 7765709,4331 m., E 607074,5521 m., deste, segue com azimute
de 214º 4' 12,94'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 627, de coordenadas N
7765694,5228 m., E 607064,4683 m., deste, segue com azimute de 222º 36' 28,04'' e
distância de 17,9840 m., até o vértice 628, de coordenadas N 7765681,2865 m., E
607052,2936 m., deste, segue com azimute de 233º 22' 11,57'' e distância de 17,9418
m., até o vértice 629, de coordenadas N 7765670,5816 m., E 607037,8953 m., deste,
segue com azimute de 235º 28' 28,80'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 630,
de coordenadas N 7765660,3798 m., E 607023,0655 m., deste, segue com azimute
de 118º 54' 16,27''  e distância de 8,6585 m., até o vértice 631, de coordenadas N
7765656,1947 m., E 607030,6454 m., deste, segue com azimute de 114º 26' 4,21'' e
distância de 16,0541 m., até o vértice 632, de coordenadas N 7765649,5538 m., E
607045,2616 m., deste, segue com azimute de 113º 59' 24,76'' e distância de 17,5666
m., até o vértice 633, de coordenadas N 7765642,4116 m., E 607061,3107 m., deste,
segue com azimute de 135º 5' 0,12'' e distância de 17,7942 m., até o vértice 634, de
coordenadas N 7765629,8109 m., E 607073,8748 m., deste, segue com azimute de
147º  57'  54,58''  e  distância  de  17,9546 m.,  até  o vértice 635,  de coordenadas N
7765614,5903 m., E 607083,3985 m., deste, segue com azimute de 158º 45' 18,31'' e
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distância de 17,7929 m., até o vértice 636, de coordenadas N 7765598,0066 m., E
607089,8459 m., deste, segue com azimute de 174º 40' 58,15'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 637, de coordenadas N 7765580,0841 m., E 607091,5139 m., deste,
segue com azimute de 174º 49' 8,39'' e distância de 17,9943 m., até o vértice 638, de
coordenadas N 7765562,1632 m., E 607093,1389 m., deste, segue com azimute de
189º  52'  47,62''  e  distância  de  18,0000 m.,  até  o vértice 639,  de coordenadas N
7765544,4302 m., E 607090,0504 m., deste, segue com azimute de 193º 33' 22,28'' e
distância de 17,9963 m., até o vértice 640, de coordenadas N 7765526,9353 m., E
607085,8321 m., deste, segue com azimute de 199º 57' 41,53'' e distância de 17,9746
m., até o vértice 641, de coordenadas N 7765510,0405 m., E 607079,6957 m., deste,
segue com azimute de 204º 51' 21,51'' e distância de 17,9861 m., até o vértice 642,
de coordenadas N 7765493,7205 m., E 607072,1355 m., deste, segue com azimute
de 216º 55' 14,41'' e distância de 17,7837 m., até o vértice 643, de coordenadas N
7765479,5030 m., E 607061,4526 m., deste, segue com azimute de 206º 41' 6,14'' e
distância de 17,0500 m., até o vértice 644, de coordenadas N 7765464,2691 m., E
607053,7957 m., deste, segue com azimute de 170º 13' 5,78'' e distância de 17,3471
m., até o vértice 645, de coordenadas N 7765447,1742 m., E 607056,7429 m., deste,
segue com azimute de 161º 6' 15,88'' e distância de 17,9006 m., até o vértice 646, de
coordenadas N 7765430,2382 m., E 607062,5399 m., deste, segue com azimute de
172º  38'  17,14''  e  distância de 17,8911 m.,  até  o vértice 647,  de  coordenadas N
7765412,4947 m., E 607064,8324 m., deste, segue com azimute de 186º 11' 6,38'' e
distância de 17,7872 m., até o vértice 648, de coordenadas N 7765394,8110 m., E
607062,9160 m., deste, segue com azimute de 203º 51' 53,98'' e distância de 17,9553
m., até o vértice 649, de coordenadas N 7765378,3909 m., E 607055,6516 m., deste,
segue com azimute de 214º 27' 51,85'' e distância de 17,9963 m., até o vértice 650,
de coordenadas N 7765363,5533 m., E 607045,4676 m., deste, segue com azimute
de 220º 59' 20,04'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 651, de coordenadas N
7765349,9663 m., E 607033,6612 m., deste, segue com azimute de 236º 48' 19,94'' e
distância de 17,9405 m., até o vértice 652, de coordenadas N 7765340,1442 m., E
607018,6483 m., deste, segue com azimute de 240º 39' 49,77'' e distância de 17,9962
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m., até o vértice 653, de coordenadas N 7765331,3272 m., E 607002,9599 m., deste,
segue com azimute de 238º 42' 50,07'' e distância de 17,9928 m., até o vértice 654,
de coordenadas N 7765321,9833 m., E 606987,5835 m., deste, segue com azimute
de 212º 18' 31,15'' e distância de 16,9507 m., até o vértice 655, de coordenadas N
7765307,6569 m., E 606978,5237 m., deste, segue com azimute de 184º 47' 5,70'' e
distância de 17,6004 m., até o vértice 656, de coordenadas N 7765290,1179 m., E
606977,0555 m., deste, segue com azimute de 170º 14' 10,57'' e distância de 17,9733
m., até o vértice 657, de coordenadas N 7765272,4049 m., E 606980,1036 m., deste,
segue com azimute de 168º 46' 39,14'' e distância de 10,1164 m., até o vértice 658,
de coordenadas N 7765262,4820 m., E 606982,0724 m., deste, segue com azimute
de 184º 12' 10,71'' e distância de 37,5096 m., até o vértice 659, de coordenadas N
7765225,0732 m., E 606979,3233 m., deste, segue com azimute de 183º 0' 46,03'' e
distância de 51,9035 m., até o vértice 660, de coordenadas N 7765173,2414 m., E
606976,5953 m., deste, segue com azimute de 197º 6' 9,82'' e distância de 37,1047
m., até o vértice 661, de coordenadas N 7765137,7775 m., E 606965,6834 m., deste,
segue com azimute de 185º 11' 39,94'' e distância de 30,1316 m., até o vértice 662,
de coordenadas N 7765107,7697 m., E 606962,9554 m., deste, segue com azimute
de 206º 33' 54,16'' e distância de 18,2999 m., até o vértice 663, de coordenadas N
7765091,4017 m., E 606954,7714 m., deste, segue com azimute de 165º 47' 47,11'' e
distância de 30,1275 m., até o vértice 664, de coordenadas N 7765062,1952 m., E
606962,1637 m., deste, segue com azimute de 180º 10' 33,98'' e distância de 17,8073
m., até o vértice 665, de coordenadas N 7765044,3881 m., E 606962,1090 m., deste,
segue com azimute de 193º 11' 40,53'' e distância de 13,2592 m., até o vértice 666,
de coordenadas N 7765031,4789 m., E 606959,0825 m., deste, segue com azimute
de 106º 31' 19,17'' e distância de 17,9915 m., até o vértice 667, de coordenadas N
7765026,3624 m., E 606976,3311 m., deste, segue com azimute de 111º 29' 46,98'' e
distância de 17,9833 m., até o vértice 668, de coordenadas N 7765019,7725 m., E
606993,0635 m., deste, segue com azimute de 129º 31' 19,40'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 669, de coordenadas N 7765008,3178 m., E 607006,9483 m., deste,
segue com azimute de 158º 50' 50,70'' e distância de 12,6342 m., até o vértice 670,
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de coordenadas N 7764996,5348 m., E 607011,5074 m., deste, segue com azimute
de 165º 34' 53,60'' e distância de 6,4801 m., até o vértice 671, de coordenadas N
7764990,2588 m., E 607013,1210 m., deste, segue com azimute de 200º 12' 31,20'' e
distância de 34,6623 m., até o vértice 672, de coordenadas N 7764957,7302 m., E
607001,1472 m., deste, segue com azimute de 173º 17' 24,58'' e distância de 46,6956
m., até o vértice 673, de coordenadas N 7764911,3544 m., E 607006,6032 m., deste,
segue com azimute de 197º 6' 9,81'' e distância de 37,1047 m., até o vértice 674, de
coordenadas N 7764875,8906 m., E 606995,6913 m., deste, segue com azimute de
153º  26'  5,80''  e  distância  de  24,3999  m.,  até  o  vértice  675,  de  coordenadas  N
7764854,0667 m., E 607006,6032 m., deste, segue com azimute de 172º 24' 19,29'' e
distância de 41,2820 m., até o vértice 676, de coordenadas N 7764813,1468 m., E
607012,0592 m., deste, segue com azimute de 174º 48' 20,06'' e distância de 30,1316
m., até o vértice 677, de coordenadas N 7764783,1389 m., E 607014,7872 m., deste,
segue com azimute de 201º 2' 15,02'' e distância de 37,9965 m., até o vértice 678, de
coordenadas N 7764747,6751 m., E 607001,1472 m., deste, segue com azimute de
218º  39'  35,33''  e  distância  de  34,9353 m.,  até  o vértice 679,  de coordenadas N
7764720,3952 m., E 606979,3233 m., deste, segue com azimute de 204º 46' 30,50'' e
distância de 39,0589 m., até o vértice 680, de coordenadas N 7764684,9313 m., E
606962,9554 m., deste, segue com azimute de 158º 11' 54,95'' e distância de 29,3814
m., até o vértice 681, de coordenadas N 7764657,6514 m., E 606973,8673 m., deste,
segue com azimute de 132º 30' 37,59'' e distância de 44,4084 m., até o vértice 682,
de coordenadas N 7764627,6435 m., E 607006,6032 m., deste, segue com azimute
de 143º 58' 21,45'' e distância de 37,1047 m., até o vértice 683, de coordenadas N
7764597,6356 m., E 607028,4271 m., deste, segue com azimute de 138º 48' 50,65'' e
distância de 28,9989 m., até o vértice 684, de coordenadas N 7764575,8117 m., E
607047,5231 m., deste, segue com azimute de 161º 33' 54,18'' e distância de 25,8800
m., até o vértice 685, de coordenadas N 7764551,2598 m., E 607055,7070 m., deste,
segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e distância de 30,0079 m., até o vértice 686, de
coordenadas N 7764521,2520 m., E 607055,7070 m., deste, segue com azimute de
183º  48'  50,67''  e  distância  de  41,0107 m.,  até  o vértice 687,  de coordenadas N
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7764480,3321 m., E 607052,9790 m., deste, segue com azimute de 189º 27' 44,38'' e
distância de 33,1874 m., até o vértice 688, de coordenadas N 7764447,5962 m., E
607047,5231 m., deste, segue com azimute de 185º 42' 38,13'' e distância de 27,4160
m., até o vértice 689, de coordenadas N 7764420,3163 m., E 607044,7951 m., deste,
segue com azimute de 213º 31' 23,75'' e distância de 40,1477 m., até o vértice 690,
de coordenadas N 7764386,8467 m., E 607022,6225 m., deste, segue com azimute
de 168º 27' 51,02'' e distância de 13,8307 m., até o vértice 691, de coordenadas N
7764373,2954 m., E 607025,3883 m., deste, segue com azimute de 140º 14' 3,42'' e
distância de 17,8969 m., até o vértice 692, de coordenadas N 7764359,5387 m., E
607036,8361 m., deste, segue com azimute de 184º 35' 30,77'' e distância de 12,6144
m., até o vértice 693, de coordenadas N 7764346,9648 m., E 607035,8262 m., deste,
segue com azimute de 178º 22' 12,43'' e distância de 27,5952 m., até o vértice 694,
de coordenadas N 7764319,3807 m., E 607036,6111 m., deste, segue com azimute
de 147º 47' 29,26'' e distância de 31,8286 m., até o vértice 695, de coordenadas N
7764292,4501 m., E 607053,5758 m., deste, segue com azimute de 163º 17' 40,95'' e
distância de 17,9977 m., até o vértice 696, de coordenadas N 7764275,2120 m., E
607058,7492 m., deste, segue com azimute de 148º 23' 5,91'' e distância de 41,0327
m., até o vértice 697, de coordenadas N 7764240,2690 m., E 607080,2589 m., deste,
segue com azimute de 176º 38' 0,74'' e distância de 46,4560 m., até o vértice 698, de
coordenadas N 7764193,8932 m., E 607082,9869 m., deste, segue com azimute de
180º  0'  0,00''  e  distância  de  43,6478  m.,  até  o  vértice  699,  de  coordenadas  N
7764150,2454 m., E 607082,9869 m., deste, segue com azimute de 193º 23' 32,99'' e
distância de 58,8892 m., até o vértice 700, de coordenadas N 7764092,9576 m., E
607069,3470 m., deste, segue com azimute de 226º 59' 14,38'' e distância de 45,7085
m., até o vértice 701, de coordenadas N 7764061,7771 m., E 607035,9248 m., deste,
segue com azimute de 260º 22' 27,16'' e distância de 17,9100 m., até o vértice 702,
de coordenadas N 7764058,7823 m., E 607018,2670 m., deste, segue com azimute
de 143º 26' 25,22'' e distância de 17,5530 m., até o vértice 703, de coordenadas N
7764044,6831 m., E 607028,7226 m., deste, segue com azimute de 201º 12' 31,75'' e
distância de 17,8699 m., até o vértice 704, de coordenadas N 7764028,0236 m., E
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607022,2578 m., deste, segue com azimute de 178º 36' 0,31'' e distância de 12,6476
m., até o vértice 705, de coordenadas N 7764015,3797 m., E 607022,5668 m., deste,
segue com azimute de 68º 13' 23,77'' e distância de 17,9822 m., até o vértice 706, de
coordenadas N 7764022,0510 m., E 607039,2657 m., deste, segue com azimute de
76º  19'  49,76''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  707,  de  coordenadas  N
7764026,3047 m., E 607056,7559 m., deste, segue com azimute de 99º 15' 53,44'' e
distância de 17,9852 m., até o vértice 708, de coordenadas N 7764023,4091 m., E
607074,5065 m., deste, segue com azimute de 102º 44' 48,44'' e distância de 17,9961
m., até o vértice 709, de coordenadas N 7764019,4384 m., E 607092,0591 m., deste,
segue com azimute de 103º 10' 45,91'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 710,
de coordenadas N 7764015,3344 m., E 607109,5850 m., deste, segue com azimute
de 107º 56' 56,09'' e distância de 17,9679 m., até o vértice 711, de coordenadas N
7764009,7972 m., E 607126,6785 m., deste, segue com azimute de 117º 36' 55,01'' e
distância de 17,8859 m., até o vértice 712, de coordenadas N 7764001,5066 m., E
607142,5268 m., deste, segue com azimute de 140º 7' 23,01'' e distância de 17,1202
m., até o vértice 713, de coordenadas N 7763988,3681 m., E 607153,5033 m., deste,
segue com azimute de 169º 54' 38,70'' e distância de 17,4954 m., até o vértice 714,
de coordenadas N 7763971,1432 m., E 607156,5682 m., deste, segue com azimute
de 173º 4' 31,79'' e distância de 16,2423 m., até o vértice 715, de coordenadas N
7763955,0194 m., E 607158,5264 m., deste, segue com azimute de 127º 11' 22,90'' e
distância de 17,9571 m., até o vértice 716, de coordenadas N 7763944,1652 m., E
607172,8317 m., deste, segue com azimute de 119º 49' 6,14'' e distância de 17,9852
m., até o vértice 717, de coordenadas N 7763935,2220 m., E 607188,4358 m., deste,
segue com azimute de 127º 31' 49,75'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 718,
de coordenadas N 7763924,2567 m., E 607202,7103 m., deste, segue com azimute
de 152º 13' 45,37'' e distância de 17,9594 m., até o vértice 719, de coordenadas N
7763908,3659 m., E 607211,0782 m., deste, segue com azimute de 155º 21' 30,69'' e
distância de 17,9975 m., até o vértice 720, de coordenadas N 7763892,0073 m., E
607218,5820 m., deste, segue com azimute de 155º 43' 4,13'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 721, de coordenadas N 7763875,5998 m., E 607225,9842 m., deste,
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segue com azimute de 159º 34' 29,53'' e distância de 17,9784 m., até o vértice 722,
de coordenadas N 7763858,7517 m., E 607232,2584 m., deste, segue com azimute
de 169º 2' 51,54'' e distância de 17,8793 m., até o vértice 723, de coordenadas N
7763841,1980 m., E 607235,6553 m., deste, segue com azimute de 176º 4' 21,75'' e
distância de 17,9959 m., até o vértice 724, de coordenadas N 7763823,2444 m., E
607236,8878 m., deste, segue com azimute de 176º 39' 41,13'' e distância de 17,9967
m., até o vértice 725, de coordenadas N 7763805,2782 m., E 607237,9359 m., deste,
segue com azimute de 173º 12' 14,56'' e distância de 17,9663 m., até o vértice 726,
de coordenadas N 7763787,4381 m., E 607240,0619 m., deste, segue com azimute
de 167º 4' 58,69'' e distância de 17,9979 m., até o vértice 727, de coordenadas N
7763769,8957 m., E 607244,0852 m., deste, segue com azimute de 169º 38' 9,54'' e
distância de 17,9943 m., até o vértice 728, de coordenadas N 7763752,1949 m., E
607247,3224 m., deste, segue com azimute de 182º 26' 9,19'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 729, de coordenadas N 7763734,2112 m., E 607246,5574 m., deste,
segue com azimute de 193º 59' 16,50'' e distância de 17,9601 m., até o vértice 730,
de coordenadas N 7763716,7836 m., E 607242,2161 m., deste, segue com azimute
de 202º 55' 1,49'' e distância de 17,9624 m., até o vértice 731, de coordenadas N
7763700,2390 m., E 607235,2216 m., deste, segue com azimute de 203º 58' 33,97'' e
distância de 9,2855 m., até o vértice 732, de coordenadas N 7763691,7547 m., E
607231,4484 m., deste, segue com azimute de 114º 31' 15,31'' e distância de 11,8755
m., até o vértice 733, de coordenadas N 7763686,8261 m., E 607242,2528 m., deste,
segue com azimute de 147º 39' 56,60'' e distância de 17,8283 m., até o vértice 734,
de coordenadas N 7763671,7622 m., E 607251,7884 m., deste, segue com azimute
de 163º 29' 11,06'' e distância de 80,8566 m., até o vértice 735, de coordenadas N
7763594,2407 m., E 607274,7713 m., deste, segue com azimute de 144º 27' 44,34'' e
distância de 31,2894 m., até o vértice 736, de coordenadas N 7763568,7795 m., E
607292,9579 m., deste, segue com azimute de 159º 26' 38,23'' e distância de 62,1545
m., até o vértice 737, de coordenadas N 7763510,5824 m., E 607314,7818 m., deste,
segue com azimute de 164º 28' 33,20'' e distância de 67,9507 m., até o vértice 738,
de coordenadas N 7763445,1107 m., E 607332,9684 m., deste, segue com azimute
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de 154º 39' 13,77'' e distância de 76,4703 m., até o vértice 739, de coordenadas N
7763376,0016 m., E 607365,7043 m., deste, segue com azimute de 165º 4' 6,89'' e
distância de 56,4664 m., até o vértice 740, de coordenadas N 7763321,4418 m., E
607380,2536 m., deste, segue com azimute de 168º 6' 40,84'' e distância de 70,6240
m., até o vértice 741, de coordenadas N 7763252,3328 m., E 607394,8028 m., deste,
segue com azimute de 117º 45' 30,74'' e distância de 78,0966 m., até o vértice 742,
de coordenadas N 7763215,9596 m., E 607463,9119 m., deste, segue com azimute
de 158º 11' 54,93'' e distância de 58,7627 m., até o vértice 743, de coordenadas N
7763161,3998 m., E 607485,7358 m., deste, segue com azimute de 159º 26' 38,23'' e
distância de 93,2318 m., até o vértice 744, de coordenadas N 7763074,1041 m., E
607518,4717 m., deste, segue com azimute de 147º 5' 41,12'' e distância de 73,6501
m., até o vértice 745, de coordenadas N 7763012,2697 m., E 607558,4822 m., deste,
segue com azimute de 172º 52' 29,94'' e distância de 87,9750 m., até o vértice 746,
de coordenadas N 7762924,9740 m., E 607569,3942 m., deste, segue com azimute
de 177º 47' 50,65'' e distância de 94,6402 m., até o vértice 747, de coordenadas N
7762830,4037 m., E 607573,0315 m., deste, segue com azimute de 169º 41' 42,55'' e
distância de 121,9994 m., até o vértice 748, de coordenadas N 7762710,3722 m., E
607594,8554 m., deste, segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e distância de 69,1091
m., até o vértice 749, de coordenadas N 7762641,2631 m., E 607594,8554 m., deste,
segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e distância de 58,1971 m., até o vértice 750, de
coordenadas N 7762583,0660 m., E 607594,8554 m., deste, segue com azimute de
173º  25'  5,00''  e  distância  de  95,1978  m.,  até  o  vértice  751,  de  coordenadas  N
7762488,4957 m., E 607605,7674 m., deste, segue com azimute de 159º 40' 36,71'' e
distância de 104,7270 m., até o vértice 752, de coordenadas N 7762390,2881 m., E
607642,1405 m., deste, segue com azimute de 171º 28' 9,24'' e distância de 89,3649
m., até o vértice 753, de coordenadas N 7762301,9119 m., E 607655,3970 m., deste,
segue com azimute de 249º 44' 25,84'' e distância de 32,2174 m., até o vértice 754,
de coordenadas N 7762290,7559 m., E 607625,1727 m., deste, segue com azimute
de 164º 0' 3,97''  e distância de 46,9396 m., até o vértice 755, de coordenadas N
7762245,6344 m., E 607638,1102 m., deste, segue com azimute de 164º 0' 3,99'' e
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distância de 41,4483 m., até o vértice 756, de coordenadas N 7762205,7915 m., E
607649,5341 m., deste, segue com azimute de 164º 0' 3,98'' e distância de 95,7888
m., até o vértice 757, de coordenadas N 7762113,7129 m., E 607675,9353 m., deste,
segue com azimute de 164º 0' 3,50'' e distância de 58,5428 m., até o vértice 758, de
coordenadas N 7762057,4377 m., E 607692,0709 m., deste, segue com azimute de
164º  0'  4,07''  e  distância  de  319,8233  m.,  até  o  vértice  759,  de  coordenadas  N
7761750,0021 m., E 607780,2201 m., deste, segue com azimute de 164º 0' 3,96'' e
distância de 33,1458 m., até o vértice 760, de coordenadas N 7761718,1401 m., E
607789,3557 m., deste, segue com azimute de 164º 0' 4,13'' e distância de 13,8769
m., até o vértice 761, de coordenadas N 7761704,8007 m., E 607793,1804 m., deste,
segue com azimute de 164º 0' 4,06'' e distância de 20,3977 m., até o vértice 762, de
coordenadas N 7761685,1931 m., E 607798,8024 m., deste, segue com azimute de
164º  0'  4,06''  e  distância  de  35,5146  m.,  até  o  vértice  763,  de  coordenadas  N
7761651,0541 m., E 607808,5909 m., deste, segue com azimute de 65º 33' 3,16'' e
distância de 7,5094 m., até o vértice 764, de coordenadas N 7761654,1621 m., E
607815,4269 m., deste, segue com azimute de 65º 33' 2,95'' e distância de 3,0989 m.,
até o vértice 765, de coordenadas N 7761655,4447 m., E 607818,2479 m., deste,
segue com azimute de 65º 33' 1,34'' e distância de 165,4354 m., até o vértice 766, de
coordenadas N 7761723,9173 m., E 607968,8480 m., deste, segue com azimute de
164º  2'  24,72''  e  distância  de  82,2524  m.,  até  o  vértice  767,  de  coordenadas  N
7761644,8353 m., E 607991,4643 m., deste, segue com azimute de 164º 2' 24,81'' e
distância de 1,8849 m., até o vértice 768, de coordenadas N 7761643,0230 m., E
607991,9826 m., deste, segue com azimute de 164º 2' 24,77'' e distância de 312,1153
m., até o vértice 769, de coordenadas N 7761342,9382 m., E 608077,8026 m., deste,
segue com azimute de 164º 2' 24,77'' e distância de 44,3431 m., até o vértice 770, de
coordenadas N 7761300,3043 m., E 608089,9953 m., deste, segue com azimute de
164º  2'  24,79''  e  distância  de  47,8236  m.,  até  o  vértice  771,  de  coordenadas  N
7761254,3240 m., E 608103,1450 m., deste, segue com azimute de 164º 3' 25,53'' e
distância de 604,2791 m., até o vértice 772, de coordenadas N 7760673,2880 m., E
608269,1281 m., deste, segue com azimute de 164º 5' 21,54'' e distância de 195,4559
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m., até o vértice 773, de coordenadas N 7760485,3201 m., E 608322,7100 m., deste,
segue com azimute de 262º 33' 51,26'' e distância de 253,0204 m., até o vértice 774,
de coordenadas N 7760452,5756 m., E 608071,8174 m., deste, segue com azimute
de 262º 33' 51,29'' e distância de 213,5432 m., até o vértice 775, de coordenadas N
7760424,9400 m., E 607860,0700 m., deste, segue com azimute de 263º 19' 48,59'' e
distância de 95,3956 m., até o vértice 776, de coordenadas N 7760413,8600 m., E
607765,3200 m., deste, segue com azimute de 335º 52' 28,99'' e distância de 83,9080
m., até o vértice 777, de coordenadas N 7760490,4390 m., E 607731,0240 m., deste,
segue com azimute de 354º 14' 35,82'' e distância de 54,8828 m., até o vértice 778,
de coordenadas N 7760545,0450 m., E 607725,5190 m., deste, segue com azimute
de 29º 20'  2,80''  e distância de 99,1342 m., até o vértice 779, de coordenadas N
7760631,4680 m., E 607774,0850 m., deste, segue com azimute de 353º 6' 7,51'' e
distância de 109,9327 m., até o vértice 780, de coordenadas N 7760740,6050 m., E
607760,8820 m., deste, segue com azimute de 317º 5' 4,20'' e distância de 128,2473
m., até o vértice 781, de coordenadas N 7760834,5280 m., E 607673,5560 m., deste,
segue com azimute de 333º 36' 22,75'' e distância de 159,8384 m., até o vértice 782,
de coordenadas N 7760977,7050 m., E 607602,5020 m., deste, segue com azimute
de 22º 5'  14,47''  e distância de 46,9949 m., até o vértice 783, de coordenadas N
7761021,2510 m., E 607620,1730 m., deste, segue com azimute de 356º 18' 41,59'' e
distância de 150,5338 m., até o vértice 784, de coordenadas N 7761171,4730 m., E
607610,4890 m., deste, segue com azimute de 338º 13' 42,36'' e distância de 90,5564
m., até o vértice 785, de coordenadas N 7761255,5700 m., E 607576,9010 m., deste,
segue com azimute de 23º 55' 10,74'' e distância de 46,4416 m., até o vértice 786, de
coordenadas N 7761298,0230 m., E 607595,7310 m., deste, segue com azimute de
341º 39'  31,97''  e distância de 265,1254 m., até o vértice 787, de coordenadas N
7761549,6800 m., E 607512,3030 m., deste, segue com azimute de 5º 36' 26,91'' e
distância de 95,0951 m., até o vértice 788, de coordenadas N 7761644,3200 m., E
607521,5950 m., deste, segue com azimute de 31º 57' 44,15'' e distância de 76,7624
m., até o vértice 789, de coordenadas N 7761709,4450 m., E 607562,2300 m., deste,
segue com azimute de 354º 52' 9,84'' e distância de 223,6481 m., até o vértice 790,
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de coordenadas N 7761932,1970 m., E 607542,2300 m., deste, segue com azimute
de 334º 28' 28,36'' e distância de 312,1287 m., até o vértice 791, de coordenadas N
7762213,8600 m., E 607407,7300 m., deste, segue com azimute de 351º 18' 17,52'' e
distância de 489,4929 m., até o vértice 792, de coordenadas N 7762697,7270 m., E
607333,7300 m., deste, segue com azimute de 20º 59' 38,95'' e distância de 137,2865
m., até o vértice 793, de coordenadas N 7762825,9000 m., E 607382,9160 m., deste,
segue com azimute de 347º 40' 50,97'' e distância de 170,3105 m., até o vértice 794,
de coordenadas N 7762992,2890 m., E 607346,5790 m., deste, segue com azimute
de 330º 36' 23,12'' e distância de 110,2920 m., até o vértice 795, de coordenadas N
7763088,3830 m., E 607292,4470 m., deste, segue com azimute de 312º 51' 47,53'' e
distância de 152,6276 m., até o vértice 796, de coordenadas N 7763192,2080 m., E
607180,5740 m., deste, segue com azimute de 325º 25' 54,88'' e distância de 67,5108
m., até o vértice 797, de coordenadas N 7763247,7999 m., E 607142,2694 m., deste,
segue com azimute de 325º 25' 54,87'' e distância de 219,3450 m., até o vértice 798,
de coordenadas N 7763428,4201 m., E 607017,8162 m., deste, segue com azimute
de 325º 25' 54,86'' e distância de 38,8048 m., até o vértice 799, de coordenadas N
7763460,3740 m., E 606995,7990 m., deste, segue com azimute de 340º 43' 50,07'' e
distância de 104,3648 m., até o vértice 800, de coordenadas N 7763558,8920 m., E
606961,3575 m., deste, segue com azimute de 340º 43' 50,05'' e distância de 34,9034
m., até o vértice 801, de coordenadas N 7763591,8400 m., E 606949,8390 m., deste,
segue com azimute de 340º 43' 10,39'' e distância de 309,8165 m., até o vértice 802,
de coordenadas N 7763884,2800 m., E 606847,5400 m., deste, segue com azimute
de 351º 10' 30,71'' e distância de 339,6113 m., até o vértice 803, de coordenadas N
7764219,8710 m., E 606795,4390 m., deste, segue com azimute de 351º 23' 21,95'' e
distância de 242,2960 m., até o vértice 804, de coordenadas N 7764459,4360 m., E
606759,1630  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  353º  27'  59,11''  e  distância  de
294,3608 m., até o vértice 805, de coordenadas N 7764751,8850 m., E 606725,6690
m., deste, segue com azimute de 359º 30' 50,14'' e distância de 366,4782 m., até o
vértice 806, de coordenadas N 7765118,3500 m., E 606722,5600 m., deste, segue
com  azimute  de  1º  33'  1,16''  e  distância  de  159,5274  m.,  até  o  vértice  807,  de
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coordenadas N 7765277,8190 m., E 606726,8760 m., deste, segue com azimute de
13º 15'  48,61''  e  distância de  158,5609 m.,  até  o vértice 808,  de coordenadas N
7765432,1503 m., E 606763,2546 m., deste, segue com azimute de 1º 30' 26,76'' e
distância de 15,0223 m., até o vértice 809, de coordenadas N 7765447,1674 m., E
606763,6498 m., deste, segue com azimute de 19º 51' 18,78'' e distância de 26,6629
m., até o vértice 810, de coordenadas N 7765472,2454 m., E 606772,7057 m., deste,
segue com azimute de 13º 15' 48,61'' e distância de 73,4704 m., até o vértice 811, de
coordenadas N 7765543,7560 m., E 606789,5620 m., deste, segue com azimute de
4º  58'  15,81''  e  distância  de  147,0702  m.,  até  o  vértice  812,  de  coordenadas  N
7765690,2730 m., E 606802,3060 m., deste, segue com azimute de 13º 34' 49,72'' e
distância de 296,7920 m., até o vértice 813, de coordenadas N 7765978,7670 m., E
606871,9960 m., deste, segue com azimute de 325º 6' 31,25'' e distância de 144,9176
m., até o vértice 814, de coordenadas N 7766097,6340 m., E 606789,1000 m., deste,
segue com azimute de 334º 16' 3,02'' e distância de 129,6059 m., até o vértice 815,
de coordenadas N 7766214,3870 m., E 606732,8290 m., deste, segue com azimute
de 2º 52' 39,75''  e distância de 214,8419 m., até o vértice 816, de coordenadas N
7766428,9580 m., E 606743,6150 m., deste, segue com azimute de 358º 20' 8,51'' e
distância de 138,9296 m., até o vértice 817, de coordenadas N 7766567,8290 m., E
606739,5800  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  347º  25'  58,34''  e  distância  de
179,3704 m., até o vértice 818, de coordenadas N 7766742,9020 m., E 606700,5520
m., deste, segue com azimute de 352º 13' 1,46'' e distância de 381,2056 m., até o
vértice 819, de coordenadas N 7767120,5960 m., E 606648,9290 m., deste, segue
com azimute de 329º 32' 49,76''  e distância de 197,1750 m., até o vértice 820, de
coordenadas N 7767290,5700 m., E 606548,9950 m., deste, segue com azimute de
6º  3'  6,10''  e  distância  de  205,0638  m.,  até  o  vértice  821,  de  coordenadas  N
7767494,4910 m., E 606570,6140 m., deste, segue com azimute de 33º 23' 24,78'' e
distância de 13,9031 m., até o vértice 822, de coordenadas N 7767506,0993 m., E
606578,2654 m., deste, segue com azimute de 33º 23' 24,81'' e distância de 294,2274
m., até o vértice 823, de coordenadas N 7767751,7620 m., E 606740,1900 m., deste,
segue com azimute de 65º 54' 22,30'' e distância de 83,2921 m., até o vértice 824, de
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coordenadas N 7767785,7645 m., E 606816,2256 m., deste, segue com azimute de
70º  21'  27,06''  e  distância  de  91,9051  m.,  até  o  vértice  825,  de  coordenadas  N
7767816,6584 m., E 606902,7826 m., deste, segue com azimute de 58º 15' 22,47'' e
distância de 66,7656 m., até o vértice 826, de coordenadas N 7767851,7852 m., E
606959,5607 m., deste, segue com azimute de 32º 10' 5,65'' e distância de 38,5919
m., até o vértice 827, de coordenadas N 7767884,4528 m., E 606980,1073 m., deste,
segue com azimute de 3º 48' 59,56'' e distância de 42,0946 m., até o vértice 828, de
coordenadas N 7767926,4540 m., E 606982,9092 m., deste, segue com azimute de
355º  30'  45,70''  e  distância  de  47,7478 m.,  até  o vértice 829,  de coordenadas N
7767974,0554 m., E 606979,1735 m., deste, segue com azimute de 331º 27' 42,54'' e
distância de 48,8728 m., até o vértice 830, de coordenadas N 7768016,9901 m., E
606955,8248 m., deste, segue com azimute de 324º 13' 45,36'' e distância de 57,5181
m., até o vértice 831, de coordenadas N 7768063,6581 m., E 606922,2030 m., deste,
segue com azimute de 334º 47' 6,25'' e distância de 19,6068 m., até o vértice 832, de
coordenadas N 7768081,3967 m., E 606913,8502 m., deste, segue com azimute de
46º  41'  47,57''  e  distância  de  99,4040  m.,  até  o  vértice  833,  de  coordenadas  N
7768149,5741 m., E 606986,1896 m., deste, segue com azimute de 46º 41' 47,59'' e
distância de 100,9743 m., até o vértice 834, de coordenadas N 7768218,8286 m., E
607059,6718 m., deste, segue com azimute de 46º 41' 47,58'' e distância de 111,2605
m., até o vértice 835, de coordenadas N 7768295,1380 m., E 607140,6396 m., deste,
segue com azimute de 46º 41' 47,62'' e distância de 215,6556 m., até o vértice 836,
de coordenadas N 7768443,0480 m., E 607297,5790 m., deste, segue com azimute
de 22º 9' 57,31''  e distância de 158,4608 m., até o vértice 837, de coordenadas N
7768589,7977 m., E 607357,3647 m., deste, segue com azimute de 22º 9' 57,39'' e
distância de 88,9774 m., até o vértice 838, de coordenadas N 7768672,1993 m., E
607390,9350 m., deste, segue com azimute de 22º 9' 57,36'' e distância de 14,0243
m., até o vértice 839, de coordenadas N 7768685,1871 m., E 607396,2262 m., deste,
segue com azimute de 22º 9' 57,35'' e distância de 57,9260 m., até o vértice 840, de
coordenadas N 7768738,8321 m., E 607418,0811 m., deste, segue com azimute de
325º 41'  56,36''  e distância de 145,1660 m., até o vértice 841, de coordenadas N
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7768858,7521 m., E 607336,2741 m., deste, segue com azimute de 325º 41' 56,47'' e
distância de 140,8421 m., até o vértice 842, de coordenadas N 7768975,1002 m., E
607256,9039 m., deste, segue com azimute de 267º 31' 54,78'' e distância de 0,0039
m., até o vértice 843, de coordenadas N 7768975,1000 m., E 607256,9000 m., deste,
segue com azimute de 0º 15' 5,26'' e distância de 457,2974 m., até o vértice 844, de
coordenadas N 7769432,3930 m., E 607258,9070 m., deste, segue com azimute de
313º 40'  46,57''  e distância de 182,4594 m., até o vértice 845, de coordenadas N
7769558,4040 m., E 607126,9500 m., deste, segue com azimute de 4º 48' 57,64'' e
distância de 260,5760 m., até o vértice 846, de coordenadas N 7769818,0600 m., E
607148,8270 m., deste, segue com azimute de 95º 13' 22,91'' e distância de 60,0262
m., até o vértice 847, de coordenadas N 7769812,5956 m., E 607208,6040 m., deste,
segue com azimute de 94º 58' 22,06'' e distância de 80,2079 m., até o vértice 848, de
coordenadas N 7769805,6430 m., E 607288,5100 m., deste, segue com azimute de
95º 17'  18,11''  e  distância  de 261,0299 m.,  até  o vértice 849,  de  coordenadas N
7769781,5843 m., E 607548,4288 m., deste, segue com azimute de 175º 49' 59,23'' e
distância de 14,9666 m., até o vértice 850, de coordenadas N 7769766,6573 m., E
607549,5163 m., deste, segue com azimute de 165º 15' 23,18'' e distância de 24,0373
m., até o vértice 851, de coordenadas N 7769743,4114 m., E 607555,6336 m., deste,
segue com azimute de 137º 43' 34,72'' e distância de 18,1881 m., até o vértice 852,
de coordenadas N 7769729,9533 m., E 607567,8683 m., deste, segue com azimute
de 210º 57' 49,49'' e distância de 14,2679 m., até o vértice 853, de coordenadas N
7769717,7187 m., E 607560,5275 m., deste, segue com azimute de 266º 25' 25,25'' e
distância de 19,6136 m., até o vértice 854, de coordenadas N 7769716,4952 m., E
607540,9521 m., deste, segue com azimute de 215º 32' 15,61'' e distância de 21,0493
m., até o vértice 855, de coordenadas N 7769699,3667 m., E 607528,7174 m., deste,
segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e distância de 14,6816 m., até o vértice 856, de
coordenadas N 7769684,6851 m., E 607528,7174 m., deste, segue com azimute de
149º  44'  36,86''  e  distância  de  16,9969 m.,  até  o vértice 857,  de coordenadas N
7769670,0036 m., E 607537,2817 m., deste, segue com azimute de 164º 44' 41,57'' e
distância de 13,9496 m., até o vértice 858, de coordenadas N 7769656,5455 m., E
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607540,9521 m., deste, segue com azimute de 153º 26' 5,84'' e distância de 16,4145
m., até o vértice 859, de coordenadas N 7769641,8639 m., E 607548,2928 m., deste,
segue com azimute de 172º 24' 19,29'' e distância de 18,5144 m., até o vértice 860,
de coordenadas N 7769623,5119 m., E 607550,7398 m., deste, segue com azimute
de 188º 58' 21,46'' e distância de 23,5338 m., até o vértice 861, de coordenadas N
7769600,2661 m., E 607547,0694 m., deste, segue com azimute de 195º 56' 43,41'' e
distância de 17,8139 m., até o vértice 862, de coordenadas N 7769583,1376 m., E
607542,1755 m., deste, segue com azimute de 188º 44' 46,18'' e distância de 16,0922
m., até o vértice 863, de coordenadas N 7769567,2325 m., E 607539,7286 m., deste,
segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e distância de 23,2458 m., até o vértice 864, de
coordenadas N 7769543,9867 m., E 607539,7286 m., deste, segue com azimute de
180º  0'  0,00''  e  distância  de  22,0224  m.,  até  o  vértice  865,  de  coordenadas  N
7769521,9643 m., E 607539,7286 m., deste, segue com azimute de 171º 28' 9,24'' e
distância de 24,7430 m., até o vértice 866, de coordenadas N 7769497,4951 m., E
607543,3990 m., deste, segue com azimute de 164º 44' 41,59'' e distância de 27,8993
m., até o vértice 867, de coordenadas N 7769470,5788 m., E 607550,7398 m., deste,
segue com azimute de 184º 23' 55,33'' e distância de 15,9520 m., até o vértice 868,
de coordenadas N 7769454,6738 m., E 607549,5163 m., deste, segue com azimute
de 228º 21' 59,34'' e distância de 14,7325 m., até o vértice 869, de coordenadas N
7769444,8861 m., E 607538,5051 m., deste, segue com azimute de 227º 29' 22,15'' e
distância de 3,4290 m., até o vértice 870, de coordenadas N 7769442,5690 m., E
607535,9775 m., deste, segue com azimute de 167º 5' 33,34'' e distância de 27,7472
m., até o vértice 871, de coordenadas N 7769415,5229 m., E 607542,1755 m., deste,
segue com azimute de 160º 49' 15,56'' e distância de 29,7933 m., até o vértice 872,
de coordenadas N 7769387,3832 m., E 607551,9632 m., deste, segue com azimute
de 176º 11' 9,33''  e distância de 36,7854 m., até o vértice 873, de coordenadas N
7769350,6793 m., E 607554,4102 m., deste, segue com azimute de 176º 38' 0,74'' e
distância de 41,6697 m., até o vértice 874, de coordenadas N 7769309,0815 m., E
607556,8571 m., deste, segue com azimute de 166º 36' 27,01'' e distância de 26,4110
m., até o vértice 875, de coordenadas N 7769283,3887 m., E 607562,9744 m., deste,
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segue com azimute de 27º 0' 51,25'' e distância de 26,4110 m., até o vértice inicial 1,
fechando o perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao fuso 23K, meridiano -45ºW, tendo como Datum o SAD-69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Célio Moreira, presidente e relator - Gustavo Valadares - Luzia Ferreira - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.542/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, este projeto visa a desafetar bem público e
autoriza o Poder Executivo a doar os trechos rodoviários que especifica ao Município
de Mariana.

O projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  à  Comissão  de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

O projeto foi baixado em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que esse órgão se manifestasse sobre a
viabilidade do projeto.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, nos termos do art. 102, inciso XII,
do mencionado Regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.542/2013, em seu art. 1º, desafeta o bem público constituído

pelo  trecho  no  sentido  leste-oeste  da  MG-262  (Mariana-Ponte  Nova),  desde  o
entroncamento com a BR-356 até o entroncamento com a MG-129, e pelo trecho da
MG-129 (Mariana-Santa Bárbara) que atravessa a cidade de Mariana no sentido sul-
norte, do trevo da MG-262 até o local conhecido como Canela ou Morro de Santana.
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O art. 2º autoriza a doação dos trechos ao Município de Mariana para integrarem o
perímetro urbano do município como via urbana. Por fim, o art. 3º estabelece que, se
o donatário não der aos trechos a finalidade prevista no prazo de cinco anos contados
da lavratura da escritura pública de doação, eles reverterão ao patrimônio do Estado.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  autarquia
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. O art. 3º
da Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a instituição, enumera entre suas atribuições

a  competência  para  executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas
de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante

convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao
meio ambiente, nos termos da legislação própria.

Vale  ressaltar  que  projeto  de  lei  é  autorizativo,  ficando  à  discricionariedade  do

Poder Executivo efetivar tal doação.
Entendemos que o projeto de lei merece ser aprovado por esta Casa.

Conclusão

Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.542/2013, na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.

Gustavo Valadares, relator - Duilio de Castro - Rogério Correia.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.936/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 625/2014, o governador do Estado encaminhou a

esta Casa esse projeto, que autoriza a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais - Epamig - a doar imóvel à União 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  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada.
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Em  sua  análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer, conforme art.
102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.936/2014  visa  a  autorizar  a  Empresa  de  Pesquisa

Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -  a  doar  à  União  o  imóvel  denominado
Fazenda Experimental de Pitangui,  localizado no município de mesmo nome, com
área de 442,235ha e respectivas benfeitorias, para instalação de câmpus avançado
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Ifet-MG -,
que  ofereça  educação  profissional  e  tecnológica  em  diferentes  modalidades  de
ensino.

Segundo o § 2º do art. 1º, área de mineração a ser demarcada deverá ser excluída
da doação.

O  art.  2º  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.

O  art.  4º  fixa  igual  prazo  para  o  registro  do  bem  pela  União,  findo  o  qual  a
autorização perderá seu efeito.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça esclarece que a Epamig é
uma empresa pública estadual,  vinculada à Secretaria  de Estado de Agricultura e
Abastecimento,  tratando-se,  portanto,  de  uma  entidade  da  administração  pública
indireta submetida ao regime jurídico de direito privado e aos princípios que regem o
poder público.
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O art. 4º da Lei nº 6.310, de 1974, que cria a instituição, prevê que a Epamig deve
desenvolver 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. Tais funções,
típicas  de  entidade de direito  público,  a  aproximam das  autarquias  e  justificam 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.

A Comissão  de  Administração  Pública  informa  que,  atualmente,  o  Itac  utiliza  o
imóvel.  Instituto  fundado  em  1990  e  com  capacidade  para  atender  200  alunos
internos,  desenvolve  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. Sua infraestrutura conta com área de mais de 10 mil metros quadrados,
composta por núcleos de atividades agropecuárias e edifício-sede com salas de aula,
laboratórios de ciências físicas e biológicas e de informática, biblioteca, alojamento,
refeitório,  auditório,  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.

Consideramos oportunas as duas emendas apresentadas pela comissão que nos
antecedeu. A primeira corrige o art. 1º do projeto, pois a autorização para alienação
deve ser dada à Epamig, a quem pertence o imóvel, e não ao Poder Executivo. A
segunda visa a garantir  ao empregado cedido pela Epamig o direito de optar por
continuar a exercer suas funções, até a aposentadoria, no Município de Pitangui.

Com a alienação proposta,  a estrutura  do  Itac  seria  transferida  para  o  Ifet-MG,
instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicâmpus,
especializada em diferentes modalidades de ensino profissional e tecnológico, com
base na conjugação desses conhecimentos com as práticas pedagógicas. A medida
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contribuiria para a ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica em
diferentes modalidades de ensino, propiciando à juventude mineira a ampliação da
oferta  educacional,  a  instalação  de  um  câmpus  avançado  do  Ifet,  maiores
investimentos e elevação das condições sociais, econômicas e financeiras da região.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos
municípios  e  do  Distrito  Federal,  exige  prévia  autorização  legislativa  para  a
transferência de domínio de patrimônio público. No § 2º de seu art.  105, a norma
estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo  permanente
somente pode ser efetivada mediante lei autorizativa.

Laudo de Avaliação do Imóvel Rural nº 1, anexado ao processo, fundamentado em
análise  do  diagnóstico  de  mercado  e  levantamentos  embasados  na  realidade
mercadológica da região, indicou o valor de R$15.494.931,87 para o imóvel.

Analisando a repercussão financeira da proposição, esta Comissão observa que a
pretendida alienação não produziria repercussão na realização da lei orçamentária do
Estado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.936/2014, no 1º turno, com as

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Inácio Franco, relator - Rômulo Viegas - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.972/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - a transferir ao
Município de Guiricema direitos de posse sobre trecho de rodovia.

O projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  à  Comissão  de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
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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 XII,
do mencionado Regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.972/2014 visa a autorizar o Departamento de Estradas de

Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  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 desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

A Comissão de Constituição e Justiça informou que, para haver doação, uma forma
de alienação, de bem imóvel do Estado, é imprescindível sua desafetação, ou seja, a
perda de sua finalidade pública. Salientou que a transferência da titularidade de bens
públicos deve obedecer ao art. 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação
prévia e autorização legislativa em caso de doação e permuta, bem como ao art. 17
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
administração pública e dá outras providências.

As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento de Estradas
de  Rodagem  de  Minas  Gerais  -  DER-MG.  O  art.  3º  da  Lei  nº  11.403,  de  1994,
relaciona  entre  as  atribuições  da  autarquia,  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de
Transportes e Obras Públicas -  Setop -, a de executar,  direta e indiretamente, os
serviços  de  projetos,  implantação,  pavimentação,  conservação,  recuperação  e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias e
portos fluviais, mediante convênio com as entidades de direito público interessadas,
assegurada a proteção ao meio ambiente, nos termos da legislação própria.

O DER-MG, por meio da Comunicação Interna nº 103/2012, declarou-se favorável
ao projeto, pois julga que a medida possibilitará a expansão urbana do município e
contribuirá para o seu desenvolvimento.
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O projeto  de  lei  é  autorizativo,  ficando à  discricionariedade  do  Poder  Executivo
efetivar a doação.

Tendo em vista a sua importância para o município e a sua adequação à legislação
pertinente, somos favoráveis à proposição na forma do Substitutivo nº 1 apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.972/2014 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Gustavo Valadares, presidente - Rogério Correia, relator - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.972/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe visa a

autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - a
transferir ao Município de Guiricema direitos de posse sobre trecho de rodovia.

O projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  à  Comissão  de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou por
sua aprovação, em 1º turno, na forma desse substitutivo.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, nos termos do art. 102, inciso VII,
do mencionado regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.972/2014 visa a autorizar o Departamento de Estradas de

Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  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 a 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
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contados da data de publicação da lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.
A Comissão de Constituição e Justiça informou que, para haver doação, uma forma

de alienação, de bem imóvel do Estado, é imprescindível sua desafetação, ou seja, a
perda de sua finalidade pública. Salientou que a transferência da titularidade de bens
públicos deve obedecer ao art. 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação
prévia e autorização legislativa em caso de doação e permuta, bem como ao 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 Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  destacou  que  as
rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, o qual, por meio da Comunicação Interna nº
103/2012, declarou-se favorável ao projeto, pois julga que a medida possibilitará a
expansão urbana do município e contribuirá para o seu desenvolvimento. Destacou
também a importância da medida contida na proposição para o município e a sua
adequação à legislação pertinente.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos
municípios  e  do  Distrito  Federal,  exige  prévia  autorização  legislativa  para  a
transferência de domínio de patrimônio público. No § 2º de seu art.  105, a norma
estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo  permanente
somente pode ser efetivada mediante lei autorizativa.

Cabe  a  esta  comissão  analisar  a  repercussão  financeira  do  projeto.  A medida
reduziria as despesas do Estado, pois os investimentos e custos de manutenção e
conservação da via  pública  passariam  à  responsabilidade do município.  Um bem
público de uso comum, como uma via pública,  não seria,  na prática,  passível  de
venda para apuração de recursos que repercutissem nas finanças  do Estado,  ao
contrário do que ocorreria no caso de um bem dominical. Aprovado o projeto, o bem
apenas passaria da esfera estadual para a municipal,  sem redução do patrimônio
público. A medida traz amplos benefícios para a sociedade. Além disso, o projeto de
lei é autorizativo, ficando à discricionariedade do Poder Executivo efetivar tal doação.
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Se efetivada, não acarretaria despesas para o Estado.
Entendemos que a matéria é procedente.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.972/2014, na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.110/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o imóvel que especifica.
A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 10/4/2014 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria 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 22/4/2014, a relatoria solicitou que o projeto fosse, nos termos do art.
301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel,  e ao
prefeito  municipal  de  Corinto,  para  que  declarasse  sua  aquiescência  à  doação
pretendida.

Vencido  o  prazo  previsto  no  citado  art.  301  do  Regimento  Interno  sem  que  a
resposta da Seplag tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.110/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Corinto a propriedade agrícola e pastoril situada na gleba nº 3
da Fazenda Aliança, nesse município, registrada sob o n° 678, fls. 177 do Livro n° 2-
B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

A transferência de patrimônio público, ainda que para outro ente federativo, deve
obedecer ao disposto no art. 18 da Constituição Mineira, que exige avaliação prévia,
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autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos casos de doação e permuta,
na forma da lei.

Ademais,  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, exige, além
da autorização desta Casa, a subordinação da alienação ao interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel
será destinado à implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
- Ifet -, o que muito beneficiará a população local, especialmente o segmento jovem.

Por seu turno, o art. 2° prevê a reversão do bem 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.

Cabe ressaltar que, por meio do Ofício nº 36/2014, o prefeito municipal de Corinto
manifestou sua concordância com os termos do projeto.

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

do Projeto de Lei nº 5.110/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.110/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  deputado  Célio  Moreira,  esse  projeto  visa  a  autorizar  o  Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Corinto.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O  projeto  foi  baixado  em diligência  à  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e
Gestão -

Seplag -,  para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel,  e  ao prefeito
municipal de Corinto, para que declarasse sua concordância com a doação.
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Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original.

Agora,  vem o projeto a esta comissão para análise do mérito e da repercussão
financeira,  nos  termos  do art.  100,  c/c  o  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e “f”  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.110/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Corinto a propriedade agrícola e pastoril situada na gleba nº 3
da Fazenda Aliança, nesse município, registrada sob o n° 678, fls. 177 do Livro n° 2-
B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto. O imóvel destina-se à
implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Ifet - e 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.

Na  justificação,  o  autor  argumenta  que,  em  1976,  o  Estado  doou  o  imóvel  à
Fundação Educacional do Bem-Estar do Menor - Febem. Em razão da extinção da
fundação, em 1995, o imóvel voltou a pertencer ao Estado. Atualmente, está sem
destinação. O Município de Corinto deseja a área para  implantação de unidade do
Ifet, instituição  de  educação  superior,  básica  e  profissional,  pluricurricular  e
multicâmpus,  especializada  na  oferta  de  educação  profissional  e  tecnológica  nas
diferentes  modalidades  de  ensino,  com  base  na  conjugação  de  conhecimentos
técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Integra a Rede Federal  de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao todo, há 38 institutos congêneres
no País. A efetivação da proposição ampliaria a oferta educacional no Estado, o que,
sem  dúvidas,  contribuiria  para  a  elevação  das  condições  sociais,  econômicas  e
financeiras da comunidade regional e de Minas Gerais.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirma  que  a  proposição  beneficia  a
população, atende ao interesse público e atende à legislação vigente, em especial, ao
art.  18 da Constituição do Estado e ao art.  17 da Lei  Federal  nº  8.666, de 1993.
Esclareceu não ter recebido resposta da Seplag no prazo previsto no artigo 301 do
Regimento Interno e que o prefeito municipal de Corinto manifestou sua concordância
com o projeto. A comissão concluiu favoravelmente ao projeto, na forma original.
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A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária entende que, em vista das
razões  apresentadas  pelo  autor,  em  especial  pelo  fato  de  o  imóvel  estar  sem
destinação e o Município de Corinto necessitar da área para  implantação do Ifet,  a
doação  do  imóvel  traz  amplos  benefícios  para  a  sociedade.  Portanto,  atende  à
questão do mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve considerar 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, a repercussão do projeto
na  sociedade  compensaria  amplamente  tal  redução,  pois  a  nova  destinação
beneficiaria enormemente a população. Ademais, o imóvel estaria apenas passando
da esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, permaneceria na condição de
bem público, não havendo redução do patrimônio público.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.110/2014, na forma

original
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Luiz Henrique, relator - Inácio Franco - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.051/2013
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria  dos  deputados  Dinis  Pinheiro  e  André  Quintão,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.051/2013 dispõe sobre a proibição da utilização da tecnologia de incineração no
processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna a proposição a esta
comissão para exame de 2º turno, na forma regimental.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido.
Fundamentação

O projeto  de lei  em comento  visa proibir  o  uso da incineração no processo de
destinação final de resíduos sólidos urbanos, ou seja, os produzidos por residências,
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, pela poda e pela limpeza de
vias e logradouros públicos.
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Minas Gerais faz uso da incineração em escala muito reduzida. Basicamente, essa
modalidade se restringe aos casos de resíduos especiais, oriundos de indústrias e de
serviços de saúde,  na esteira  das diretrizes  das Políticas  Nacional  e  Estadual  de
Resíduos  Sólidos.  Nessa  linha  de  desestímulo  ao  uso  da  incineração,  citamos
também o edital de licitação da PPP dos Resíduos Sólidos, item 15.4.1, da Secretaria
de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana, que contém a seguinte regra:

“Não será considerada, para fins de obtenção do Índice de Redução de Resíduos
Aterrados,  nos  termos  do  ANEXO  V  -  INSTRUMENTOS  DE  INCENTIVO  À
PRESERVAÇÃO  AMBIENTAL  E  REMUNERAÇÃO  DA  CONCESSIONÁRIA,  a
redução de massa dos RSU decorrente da utilização de quaisquer tecnologias que
envolvam, em sua parte ou totalidade, o TRATAMENTO TÉRMICO”.

Portanto, o projeto está em consonância com as orientações técnicas estabelecidas
na legislação e na política estadual pertinentes, razão pela qual recomendamos a sua
aprovação no 2º turno.

Vale registrar, oportunamente, que a vedação de incineração de resíduos sólidos
urbanos é defendida por todos os movimentos de catadores de materiais recicláveis
do País.

Com vistas ao aprimoramento técnico do projeto, estamos apresentando a Emenda
nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.051/2013, no 2º

turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.
EMENDA Nº 1

O parágrafo único do art. 17, da Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, a que se
refere o art. 1º do vencido, passa a ter a seguinte redação:

“Parágrafo único - Excetuando-se a tecnologia de coprocessamento em fornos de
fábricas de cimento, a proibição prevista no inciso IV abrange também as concessões
públicas para empreendimento que promova o aproveitamento energético a partir da
incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional.”.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Célio  Moreira  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Luzia  Ferreira  -  Gustavo  Valadares  -

Rogério Correia.
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PROJETO DE LEI Nº 4.051/2013
(Redação do Vencido)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre
a  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos,  proibindo  a  utilização  da  tecnologia  de
incineração no processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos oriundos do
sistema de coleta do serviço público de limpeza urbana nos municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 17 da Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, fica acrescido dos

seguintes inciso IV e parágrafo único:
“Art. 17 - (…)
IV - utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos

resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza
urbana nos municípios.

Parágrafo único - A proibição prevista no inciso IV abrange também as concessões
públicas para empreendimento que promova o aproveitamento energético a partir da
incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.428/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que
especifica.

Aprovado  em  1º  turno  na  forma proposta,  retorna  agora  a  esta  comissão  para
receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.
102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.428/2013 visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de Lavras o imóvel constituído por uma área de 2,0664ha e respectivas
benfeitorias, situado no local denominado Mangange, naquele município, registrado
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sob o nº  16.722, a fls.  181 do Livro 2-X2, no Cartório do Registro de Imóveis  da
Comarca de Lavras.

Esse  bem  foi  doado  ao  Estado  pelo  Município  de  Lavras,  em  2004,  para  a
instalação da cadeia pública municipal. Como a área foi considerada insuficiente, o
imóvel não foi utilizado, o que levou a administração local a doar outro terreno para a
efetivação da finalidade proposta.

Em decorrência dessas informações, conclui-se que, diante da não utilização do
bem como determinado e do transcurso do prazo previsto na  lei  que autorizou a
doação, cabe a transferência de titularidade do imóvel para o município por meio de
reversão.

Apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1 para incluir matéria de teor
semelhante.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.428/2013, no 2º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que
especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Lavras o

imóvel  com  área  de  2,0664ha  (dois  vírgula  zero  seiscentos  e  sessenta  e  quatro
hectares),  e  respectivas  benfeitorias,  situado  no  lugar  denominado  Mangange,
naquele município, registrado sob o nº 16.722, a fls. 181 do Livro 2-X2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Lavras.

Art.  2º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -
autorizada a doar ao Estado de Minas Gerais imóvel com área de 4,8019ha (quatro
vírgula oito mil e dezenove hectares), conforme descrição constante no anexo desta
lei, situado em Córrego de São Domingos, Distrito de Tocantins, no Município de Ubá,
a ser desmembrado de área maior, registrada no Cartório do 3º Ofício - Judicial e
Notas de Ubá, sob o nº 9.865, a fls. 276 do Livro 3 - 1L, averbada sob as Matrículas
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nºs 4.259 e 4.260, às fls. 193 e 194 do Livro 2-0, no Cartório do 7º Ofício de Notas de
Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à regularização da
área onde está instalada a Escola Estadual Eunice Weaver e à construção de quadra
poliesportiva.

Art. 3º - O imóvel de que trata o art. 2º reverterá ao patrimônio da doadora se, findo
o prazo de três anos contados do registro da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2014)
Área de 4,8019 hectares
Descrição do Perímetro:
Partindo  do  ponto  01,  definido  pelas  coordenadas  planas  709156,563  E  /

7658597,500 N, azimute de partida 49º47'42,75442”, a uma distância de 218 metros,
chega-se  ao  ponto  02,  definido  pelas  coordenadas  planas  709321,002  E  /
7658729,595.  Partindo do ponto  02,  azimute  de  partida  139º27'05,43076”,  a uma
distância de 31 metros, chega-se ao ponto 03, definido pelas coordenadas planas
709340,916  E  /  7658706,319.  Partindo  do  ponto  03,  azimute  de  partida
146º01'51,36399”,  a  uma distância  de  54 metros,  chega-se ao  ponto  04,  definido
pelas  coordenadas planas 709372,866 E /  7658663,456 N.  Partindo do ponto 04,
azimute de partida 136º24'52,96672”,  a uma distância de 72 metros, chega-se ao
ponto  05,  definido  pelas  coordenadas  planas  709420,530  E  /  7658609,832  N.
Partindo do ponto 05, azimute de partida 150º20'47,84797”, a uma distância de 18
metros, chega-se ao ponto 06, definido pelas coordenadas planas 709426,344 E /
7658599,619.  Partindo do ponto  06,  azimute  de  partida  216º10'40,64122”,  a uma
distância de 203 metros, chega-se ao ponto 07, definido pelas coordenadas planas
709306,000  E  /  7658440,000  N.  Partindo  do  ponto  07,  azimute  de  partida
226º44'08,53637”, a uma distância de 73 metros, chega-se ao ponto 08. Partindo do
ponto  08,  azimute  de  partida  332º58'00,81830”,  a  uma  distância  de  179  metros,
chega-se  ao  ponto  09,  definido  pelas  coordenadas  planas  709161,688  E  /
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7658541,515 N. Partindo do ponto 09, azimute de partida 49º23'44,61313”, a uma
distância de 32 metros, chega-se ao ponto 10, definido pelas coordenadas planas
709185,726 E / 7658562,121 N. Finalmente, partindo o ponto 10, azimute de partida
320º34'57,82276”,  a uma distância de 45 metros, chega-se ao ponto 01, fechando
dessa maneira a poligonal da propriedade em questão.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Rômulo Viegas, relator - Inácio Franco - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2014

ATA
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência: Mensagens nºs 669 e 670/2014 (encaminhando emenda ao Projeto
de Lei nº 5.273/2014 e emenda ao Projeto de Lei nº 5.094/2014, respectivamente), do
governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  68/2014  -  Projetos  de  Lei  nºs  5.295  a
5.313/2014 - Requerimentos nºs 8.308 a 8.409/2014 - Requerimentos das Comissões
de Direitos Humanos (5) e do Trabalho (2) e dos deputados Alencar da Silveira Jr. e
Celinho  do  Sinttrocel  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de
Administração Pública, de Segurança Pública (2), de Meio Ambiente e do Trabalho -
Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Luiz  Henrique,  Cabo  Júlio,  Paulo
Guedes  e  Duarte  Bechir;  Questão  de  ordem;  chamada  para  recomposição  de
quórum; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de Ordem - Designação
de  Comissões:  Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de
Emenda à Constituição nº 67/2014 e sobre a Indicação nº 102/2014 - Comunicação
da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:
Requerimentos dos deputados Celinho do Sinttrocel e Alencar da Silveira Jr.  e da
Comissão de Direitos Humanos; deferimento - Existência de quórum para votação -
Votação  de Requerimentos:  Requerimentos  das  Comissões  do Trabalho  (2)  e  de
Direitos Humanos (4); aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos  dos  deputados  Vanderlei  Miranda  e  Duarte  Bechir;  aprovação  -
Questão de ordem;  chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para a discussão das matérias constantes na pauta - Discussão, em 1º
turno,  do Projeto de Lei  nº  5.165/2014;  Questão de ordem; discurso do deputado
Rogério Correia; Questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair  Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho - Almir

Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bosco -
Braulio Braz - Cabo Júlio  - Cássio Soares - Célio Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada -  Leonardo Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo
Lamac - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony
Carlos - Vanderlei Miranda.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h11min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O deputado Célio Moreira, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 669/2014*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de lei nº 5.273, de 2014, que autoriza a
abertura de crédito suplementar ao Orçamento do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.
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A emenda, ao propor alterações ao disposto na Lei nº 21.149, de 15 de janeiro de
2014, tem por objetivo estabelecer novos valores de metas físicas e financeiras do
Plano Plurianual  de  Ação Governamental  PPAG,  referente  ao  período de  2015 a
2017, atinentes ao Programa Minas Logística, na ação Caminhos de Minas.

Informo a essa Casa que a necessidade de alteração das metas surge em função
dos atuais parâmetros de planejamento do Programa, adequando-as à atualização da
quilometragem programada e aos recursos previstos para sua execução.

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

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.273, DE 2014
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.273, de 2014:
“Art. (...) - Ficam alterados os Anexos a que se refere o art. 2º da Lei nº 21.149, de

15 de janeiro de 2014, nos valores de metas físicas e financeiras referentes à ação
1110 - Caminhos de Minas, pertencente ao Programa 035 - Minas Logística, na forma
que se segue:

I - metas físicas, em quilômetros: de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) para 772
(setecentos e setenta e dois) em 2015, de 32 (trinta e dois) para 532 (quinhentos e
trinta e dois) em 2016, de 0 (zero) para 500 (quinhentos) em 2017;

II - metas financeiras: de R$842.094.260,00 (oitocentos e quarenta e dois milhões,
noventa  e  quatro  mil,  duzentos  e  sessenta  reais)  para  R$1.142.049.260,00  (um
bilhão, cento e quarenta e dois milhões, quarenta e nove mil, duzentos e sessenta
reais) em 2015, de R$77.935.062,00 (setenta e sete milhões, novecentos e trinta e
cinco mil e sessenta e dois reais) para R$1.077.935.062,00 (um bilhão, setenta e sete
milhões, novecentos e trinta e cinco mil e sessenta e dois reais) em 2016 e de R$0,00
(zero) para R$1.196.160.000,00 (um bilhão, cento e noventa e seis milhões, cento e
sessenta mil reais) em 2017.”.”

-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  para  fins  do  art.  205  do  Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 670/2014*

Belo Horizonte, 13 de junho de 2014.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de

Vossa Excelência, proposta de emenda ao Projeto de Lei nº 5.094, de 2014, que
altera a Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, e dá outras providências.

A emenda ora encaminhada tem por objetivo promover a adequação da sistemática
da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - GDPI da
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental  -  EPPGG,
mediante incorporação da parcela fixa e definição de novos critérios de apuração da
parcela variável.

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

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.094, DE 2014
Acrescente-se, onde convier,  os seguinte artigos ao Projeto de Lei nº 5.094, de

2014:
“Art.  ...  -  Fica  incorporada ao  vencimento  básico  dos  servidores  da  carreira  de

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a partir de 1º de janeiro
de 2015, a parcela fixa da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual, a
que se refere o art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998, alterada pelo
art. 25 da Lei nº 20.336, de 3 de agosto de 2012.

Parágrafo único -  Em decorrência da incorporação a que se refere o  caput,  fica
extinta a parcela fixa da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual.

Art. ... - Os §§ 1º e 6º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - (...)
§  1º  -  A GDPI será atribuída mensalmente  aos servidores em efetivo  exercício,

observados  os  limites  de  pontuação,  por  nível  e  grau,  estabelecidos  na  tabela
constante  no  Anexo  V  desta  Lei,  e  correspondendo  cada  ponto  aos  seguintes
percentuais do valor do vencimento básico do último grau do último nível da tabela
constante no Anexo IV da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010:

I - 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de 1º de agosto de 2014;
II - 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2015;
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III - 0,06% (zero vírgula zero seis por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016;
IV - 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de 1º de janeiro de 2017.
(...)
§ 6º -  A GDPI será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados da

Avaliação  de  Desempenho  Individual  ou  da  Avaliação  Especial  de  Desempenho,
podendo também serem considerados os resultados  da  Avaliação Institucional  de
Desempenho,  conforme  critérios  definidos  em  regulamento,  aplicada  a  50%
(cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e ao
grau em que estiver posicionado o servidor.”.

Art. ... - No primeiro ato de promoção a que fizer jus o servidor ocupante da carreira
de Especialista  de Política Públicas e Gestão Governamental  que ocorrer  após a
publicação desta Lei até janeiro de 2015, observadas as definições do art. 11 da Lei
nº 18.974 de 29 de junho de 2010, não será aplicado o § 7º do mesmo artigo.”.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.094/2014.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 68/2014

- A Proposta de Emenda à Constituição nº 68/2014 foi publicada na edição anterior.
PROJETO DE LEI Nº 5.295/2014

Declara de utilidade pública a Comunidade Católica Divina Misericórdia, com sede
no Município de Divinópolis.

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

Misericórdia, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Fabiano Tolentino
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Justificação: A Comunidade Católica Divina Misericórdia, com sede no Município de
Divinópolis,  é  uma entidade civil  sem fins  lucrativos  e  tem  entre  suas finalidades
precípuas o trabalho de recuperação e orientação de dependentes químicos, como de
álcool e entorpecentes e outros, o acolhimento em regime de internação, por período
de acordo com o regimento interno, e o acolhimento masculino, entre outras.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Assim,  visto  que a  entidade  desenvolve  um trabalho  social,  torna-se  justa  a  sua
declaração de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.296/2014
Declara de utilidade pública a Organização Comunitária Vida Nova, com sede no

Município de Carmo do Cajuru.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Comunitária Vida Nova,

com sede no Município de Carmo do Cajuru.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Fabiano Tolentino
Justificação:  A Organização Comunitária  Vida  Nova,  com sede no Município  de

Carmo do Cajuru, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades
precípuas a assistência social, a promoção de saúde com o trabalho de recuperação
e a orientação universal de pessoas adictas em psicotrópicos e outros entorpecentes,
inclusive álcool.

Ademais,  a  entidade  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
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funções. Visto que a entidade desenvolve relevante trabalho social, torna-se justa sua
declaração como de utilidade pública.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 5.297/2014
Declara de utilidade pública a  Associação dos Moradores do Chacreamento São

Sebastião do Maquiné e Adjacências, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do

Chacreamento São Sebastião do Maquiné e Adjacências, com sede no Município de
Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Wander Borges
Justificação:  A Associação  dos  Moradores  do  Chacreamento  São  Sebastião  do

Maquiné e Adjacências, com sede no Município de Santa Luzia, é uma entidade sem
fins lucrativos com duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é formada por
pessoas  idôneas,  que  nada  recebem  pelo  exercício  de  suas  funções.  Tem  por
finalidades representar os moradores do chacreamento São Sebastião do Maquiné e
adjacências ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; promover o bem-estar
social de todos os moradores de sua área de abrangência, de forma a conferir-lhes
melhores  condições  de  vida;  e  promover  a  integração  sociocultural  e  artística,  a
cidadania e o aperfeiçoamento moral dos moradores da área. Sendo assim, conforme
o exposto acima, faz-se mais que oportuno se declare de utilidade pública a citada
associação, razão pela qual conto com a anuência dos nobres colegas a este projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.298/2014
Declara de utilidade pública a Associação Tatame do Bem, com sede no Município

de Formiga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Tatame do Bem, com sede

no Município de Formiga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Tatame do Bem, com sede no Município de Formiga, que é uma entidade
civil  de  direito  privado,  de  natureza  filantrópica,  sem  fins  lucrativos.  Tem  como
finalidades  ministrar  aulas  gratuitas  de  jiu-jítsu  com  a  intenção  de  formar  atletas
profissionais e professores e incentivar a prática esportiva, com vistas a retirar  as
crianças do ócio e das ruas, promovendo a socialização e a formação de cidadãos
melhores.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº
12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um
ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma
remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.299/2014
Dispõe sobre a responsabilidade das empresas que utilizam produtos nocivos à

saúde do trabalhador e ao meio ambiente pela higienização dos uniformes usados
por seus empregados no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as empresas que utilizam produtos nocivos à saúde do trabalhador e

ao  meio  ambiente  responsáveis  pela  correta  higienização dos  uniformes  de seus
empregados,  incluindo botas,  luvas  e  outros  equipamentos  de  proteção individual
higienizáveis usados pelos trabalhadores contra a ação de agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se produtos nocivos:
I - à saúde do trabalhador aqueles constantes das normas regulamentadoras do

Ministério do Trabalho - NR 15 - ou dispostos na legislação que regula a Previdência
Social;

II -  ao meio ambiente aquelas substâncias resultantes da lavagem dos uniformes,
botas, luvas e outros equipamentos de proteção individual que gerem efluente que
não possa ser lançado em corpos de água ou canalizações públicas e privadas, por
contrariar tal prática a legislação em vigor.

Art. 2° - As empresas poderão realizar diretamente a lavagem dos equipamentos de
proteção individual, ou contratar terceiros para a prestação desse serviço, desde que
o tratamento dos efluentes resultantes dessa lavagem obedeça à legislação vigente
de proteção à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente.

Art.  3°  -  As empresas que descumprirem o disposto nesta lei  ficarão sujeitas  à
aplicação de penalidades, na forma como dispuser o regulamento.

Art. 4° - O Poder Executivo fiscalizará a aplicação do disposto nesta lei e em seu
regulamento.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  Algumas  empresas  contam  com  trabalhadores  que,  devido  a  sua

atividade, manipulam produtos químicos e biológicos nocivos a sua saúde ou ao meio
ambiente.  Muitas  vezes a responsabilidade pela  manutenção e pela  lavagem dos
uniformes  usados  por  esses  trabalhadores  recai  sobre  eles  mesmos.  A lavagem
doméstica, além de onerar o trabalhador, obrigando-o a adquirir produtos específicos
de  limpeza,  requer  muitas  vezes  a  manipulação  de  produtos  perigosos,  que  não
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devem  ser  manuseados  em  residências  sem  proteção  adequada  e  treinamento
específico.

Outro  risco  que  se  corre  é  a  contaminação  de  toda  a  família,  uma  vez  que
eventualmente  esses uniformes podem ser  misturados  a roupas  comuns que são
lavadas  de  forma  corriqueira,  ou  seja,  sem  nenhum  cuidado  especial  quanto  à
descarga de efluentes poluidores resultantes da lavagem na rede coletora de esgotos
ou, em muitos casos, diretamente no meio ambiente.

Sendo assim, é importante que o Estado de Minas Gerais se junte a outros estados
da Federação e aprove lei específica sobre o tema.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.300/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Pessoa  com  Deficiência  de  São

Lourenço e Região, com sede no Município de São Lourenço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Pessoa  com

Deficiência de São Lourenço e Região, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação da Pessoa com Deficiência de São Lourenço e Região,

com  sede  no  Município  de  São  Lourenço,  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,
constituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos. Tem por finalidades, entre
outras, contribuir para a promoção integral da pessoa humana, implementar ações
para melhoria de vida na comunidade no que se refere à promoção da educação e
cursos para pessoas com vulnerabilidade social, bem como promover a assistência
social, a segurança alimentar e nutricional e o trabalho voluntário.

A  associação  está  em  pleno  e  regular  funcionamento,  sendo  sua  diretoria
constituída de pessoas de conduta ilibada, atendendo, portanto, aos requisitos legais
para  ser  declarada  de  utilidade  pública.  Por  essa  razão,  rogo  a  meus  pares  a
aprovação deste projeto.
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- 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 5.301/2014
Declara de utilidade pública a Obra Unida Asilo São Vicente de Paulo de Água Boa

- Sociedade São Vicente de Paulo -, com sede no Município de Água Boa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Obra Unida Asilo São Vicente de

Paulo de Água Boa - Sociedade São Vicente de Paulo -, com sede no Município de
Água Boa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública entidade

sem fins lucrativos que tem por finalidade manter estabelecimento destinado a abrigar
pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes boas condições de saúde
física e mental.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  entidade  não  faz  distinção  alguma
quanto a religião, cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e as atende com
observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas,  não
remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos
legais.

Por ser justo, 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 5.302/2014
Dispõe sobre a instituição do Memorial da Segurança Pública.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado instituirá, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social,  e  nos  termos  regulamentares,  o  Memorial  da  Segurança  Pública,  em
homenagem aos servidores da segurança pública mortos em serviço ou em razão
deste, incluídos os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis  e agentes
penitenciários e socioeducativos.

§ 1º - O Memorial da Segurança Pública será atualizado anualmente em solenidade
a ser realizada no dia 24 de junho, Dia do Profissional da Segurança Pública.

§ 2º - Aos familiares do servidor morto em serviço ou em razão do serviço será
dada ciência da solenidade a que se refere o § 1º deste artigo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A presente  proposição  tem  por  objetivo  reverenciar  a  memória  de

servidores da segurança pública mortos em serviço ou em razão deste, aí incluídos
os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários e
socioeducativos.  Trata-se  de  justa  homenagem  àqueles  que  se  dedicaram,  com
bravura e coragem, à proteção da sociedade, e o fizeram com tal engajamento que
chegaram ao ponto de perder a própria vida nesse mister.

Tal  homenagem  dar-se-á  por  meio  do  Memorial  da  Segurança  Pública,  a  ser
instituído pela Secretaria de Desenvolvimento Social, nos termos estabelecidos em
regulamento.  Naturalmente,  esse  memorial  deve  ser  periodicamente  atualizado,
razão pela qual indicamos a data de 24 de junho para que se proceda à atualização.
Trata-se do dia do profissional da segurança pública, instituído pela Lei nº 21.292, de
3 de junho de 2014. Cremos que não há data melhor para tal solenidade, da qual será
dada ciência aos familiares dos homenageados.

Julgamos também oportuno estabelecer, na cláusula de vigência, o prazo de cento
e oitenta dias contados da data de publicação da lei para que esta entre em vigor, de
modo  que  haja  tempo  hábil  para  que  a  Secretaria  de  Defesa  Social  adote  as
providências necessárias à implementação da medida legislativa propugnada.
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Ante a relevância da proposição, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da matéria.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.303/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Igaratinga  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 Igaratinga o

imóvel  constituído  por  uma  área  de  360,00m²  (trezentos  e  sessenta  metros
quadrados), situado na Rua Floriano Peixoto, no Município de Igaratinga, registrado
sob o nº 3.491, a fls. nº 219 do Livro 2-M , no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um
novo prédio para abrigar a sede do destacamento da Polícia Militar no município.

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 se tornará sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Igaratinga não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Igaratinga  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.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Gustavo Perrella
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel

de  propriedade do Estado ao Município de  Igaratinga,  destinado à construção do
quartel da Polícia Militar.
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O referido imóvel foi doado ao Estado pela prefeitura do município. O município
necessita urgentemente de construir uma nova sede para o quartel da Polícia Militar
uma vez que o imóvel existente se encontra em péssimas condições, não oferecendo
segurança e conforto para que os policiais exerçam suas funções, razão pela qual
apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares
desta Casa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.304/2014
Declara de utilidade pública a entidade Obras Passionistas São Paulo da Cruz, com

sede no Município de Barbacena.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Passionistas  São

Paulo da Cruz, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: A entidade Obras Passionistas São Paulo da Cruz é uma organização

de  cunho  filantrópico  com  atuação  na  assistência  social,  educacional  e  cultural,
constituída  como  pessoa  jurídica,  sem  fins  lucrativas,  constituída  por  tempo
indeterminado  e  sediada  na  Rua  São  Paulo  da  Cruz,  n°  5,  Bairro  Ipanema,  no
Município de Barbacena. A entidade é subsidiária das Obras Passionistas São Paulo
da  Cruz,  com  sede  no  Município  de  Vila  Velha,  no  Estado  do  Espírito  Santo.  A
entidade em Barbacena é responsável pela direção da Creche São Paulo da Cruz e
do Projeto Devida, que têm por finalidade promover serviços de auxílio social, cultural
e de educação, oferecer e desenvolver a educação infantil, o ensino fundamental e
médio e a educação complementar, oferecer capacitação para o trabalho e difundir
valores fundamentais ao exercício da cidadania da ética e da moral.

Está devidamente registrado no Cartório de Registro de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da Comarca de Barbacena.
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Seus  diretores  são  pessoas  idôneas  e  nada  recebem  pelo  exercício  de  suas
funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.305/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento  Educacional  e  de

Integração Ambiental e Social - Instituto Ideias -, com sede no Município de Santana
do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento

Educacional  e de Integração Ambiental  e  Social  -  Instituto Ideias  -,  com sede no
Município de Santana do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Neilando Pimenta
Justificação: O Instituto de Desenvolvimento Educacional e de Integração Ambiental

e Social - Instituto Ideias - é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que desenvolve
ações sociais em favor dos seus assistidos, com vistas a proporcionar-lhes melhoria
em  sua  qualidade  de  vida,  promovendo  a  cidadania  no  seio  da  comunidade  de
Santana do Paraíso.

Dessa  forma,  conforme  disposto  no  estatuto  social,  o  Instituto  Ideias  realiza
inúmeros projetos e atividades em favor da população local, voltados à prestação de
assistência  nas  mais  diversas  áreas,  prestando  assim  relevantes  serviços  de
reconhecido interesse público à sociedade.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 2 de junho de 2009, a referida
entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, razão pela qual faz jus ao título
declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
meu projeto de lei.



2298
____________________________________________________________________________

- 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 5.306/2014
Declara de utilidade pública a Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio “Anjo

Acolhedor”, com sede no Município de Itajubá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Amigas do Bairro

Santo Antônio “Anjo Acolhedor”, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho 2014.
Ulysses Gomes
Justificação: A Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio “Anjo Acolhedor”,

com sede no Município de Itajubá,  é uma entidade sem fins lucrativos, tem como
objetivo a defesa de melhores condições humanas de vida, protegendo a família a
infância  e  a  adolescência  e  mantendo  serviços  de  assistência,  promoção  e
desenvolvimento social dos mais necessitados.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.307/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Paraisópolis -

Acorpa -, com sede no Município de Paraisópolis
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de

Paraisópolis - Acorpa -, com sede no Município de Paraisópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Gustavo Perrella
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Justificação:  A Associação  de  Corredores  de  Rua  de  Paraisópolis  -  Acorpa  -,
fundada  em  21  de  março  de  2014,  tem  o  objetivo  de  desenvolver  atividades
desportivas, com ênfase na prática do atletismo, além de esportes especializados,
individuais ou coletivos, de caráter amadorista.  Promove competições amistosas e
oficiais, visando promover a inclusão das pessoas na comunidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.308/2014
Fixa prazo para as empresas prestadoras de serviço de manutenção de elevadores.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - As empresas prestadoras de serviço de manutenção de elevadores em

atividade no Estado terão o prazo máximo de três horas contado da solicitação do
usuário para efetuar o atendimento necessário ao reparo dos danos que impeçam a
utilização dos elevadores.

Parágrafo único - Caso o reparo do elevador não possa ser executado de imediato,
a empresa deverá elaborar um laudo técnico justificando a impossibilidade do reparo
e providenciá-lo no prazo máximo de 24 horas a contar do atendimento previsto no
caput deste artigo.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita a empresa às penalidades
previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Inácio Franco
Justificação: Este projeto de lei pretende regular a relação de consumo entre as

empresas prestadoras de serviço em manutenção de elevadores e os consumidores
desse serviço.

Com muita  frequência os elevadores em prédios  e condomínios residenciais  ou
comerciais sofrem algum tipo de pane e param de funcionar, prejudicando os usuários
que ficam impossibilitados de se locomover. As empresas, quando acionadas para
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resolver o problema, muitas vezes não atendem em um período de tempo razoável,
chegando os equipamentos a ficar durante dias inutilizados.

Em muitos casos essa negligência das empresas, que recebem pagamento mensal
para prestação de serviço de manutenção, acarreta grandes problemas aos usuários.
Idosos e deficientes físicos ficam totalmente impossibilitados de chegar ao seu lar,
mesmo pagando pelo serviço que deveria ocorrer de maneira rápida e eficiente.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de
1990, norma geral sobre direito do consumidor, sujeita a prestação de serviços às
suas  diretrizes  e  aos  seus  comandos.  O  Estado,  no  uso  da  sua  competência
concorrente para legislar sobre direito do consumidor, não pode se furtar ao dever de
defender os usuários de tais serviços dos constantes abusos ocorridos.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.309/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Ong  Ação  Minas,  com  sede  no  Município  de

Cataguases.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ong  Ação  Minas,  com  sede  no

Município de Cataguases.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Duilio de Castro

Justificação: A Ong Ação Minas, com sede no Município de Cataguases, é uma

organização sem fins econômicos e tem por finalidade promover, apoiar, incentivar e

patrocinar  ações  nos  campos  da  educação,  moradia,  inclusão  social  e  projetos

ocupacionais para crianças e adolescentes e da terceira idade, na área cultural, na

saúde,  geração  de  trabalho  e  renda,  pesquisa,  recreação,  incentivo,  prática  de

esportes  e  apoio  ao  combate  às  drogas,  ciência  e  tecnologia,  meio  ambiente,

palestras na área da educação do trânsito, assistência comunitária, combate à fome e
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à miséria com extensão rural preferencialmente para as populações de baixa renda,

programas de rádios e campanhas de esclarecimentos junto à população local.

Portanto, conto com o apoio dos nobres parlamentares 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 5.310/2014

Declara de utilidade pública a Associação Arca da Vida, com sede no Município de

Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Arca da Vida, com sede no

Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.

Vanderlei Miranda

Justificação: A Associação Arca da Vida, com sede no Município de Campo Belo, é

uma entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em 2 de julho de 2012,

com  a  finalidade  de  desenvolver  importantes  trabalhos  no  campo  de  assistência

social  filantrópica,  com  a  finalidade  de  promover  melhorias  e  bem-estar  dos

moradores de sua área de abrangência, através de ações que permitam canalizar

recursos materiais e humanos.

Pretende-se,  com  este  projeto,  assegurar  à  Associação  Arca  da  Vida  melhores

condições  para  o  desenvolvimento  das  suas  atividades,  uma vez que a  entidade

atende aos requisitos da Lei nº 1.972, de 1998. Esperamos, portanto, contar com o

apoio de nossos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.311/2014
Declara de utilidade pública a Associação Padre Victor de Três Pontas, com sede

no Município de Três Pontas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Padre Victor  de Três

Pontas, com sede no Município de Três Pontas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Mário Henrique Caixa
Justificação:  A  presente  proposição  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Padre  Victor  de  Três  Pontas,  que  é  uma  associação  civil  de  direito
privado,  sem  finalidade  lucrativa,  político-partidária  ou  religiosa,  com  atuação  no
Município de Três Pontas.

A entidade tem por finalidade desenvolver o conhecimento da vida e das obras do
Padre Victor, criar, implantar e administrar um sistema de radiofusão e outros meios
de comunicação comunitária em Três Pontas, bem como amparar anciãos e crianças
abandonadas, por meio de obras assistenciais e promocionais.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.312/2014
Torna obrigatória a coleta e a destinação final, pelos fabricantes e pelas empresas

revendedoras de bebidas, de embalagens do tipo pet e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fabricantes e as empresas revendedoras de bebidas no âmbito do

Estado obrigados a proceder à coleta, à reutilização e à destinação final, inclusive
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através de processos de economia solidária, das garrafas do tipo pet.
Art. 2º - Todos os estabelecimentos que vendem diretamente para consumo no local

produtos  que  utilizem  garrafas  do  tipo  pet ficam  responsáveis  pela  coleta  desse
produto.

§ 1º - O recolhimento das garrafas do tipo  pet ficará sob a responsabilidade dos
fabricantes, que podem firmar termo de cooperação com empresas de reciclagem
públicas ou privadas para atender ao disposto neste parágrafo.

§ 2º - Para cumprimento do disposto neste artigo, os estabelecimentos que vendem
bebidas em garrafas do tipo pet, diretamente para consumo no local, ficam obrigados
a manter recipientes para a coleta desses produtos, em locais visíveis nos pontos de
venda,  para  depósito por  parte do consumidor  e para recolhimento por  parte  dos
fabricantes.

Art. 3º - Fica facultada a terceiros a coleta dos vasilhames do tipo pet nos locais de
depósito,  para posterior  venda aos estabelecimentos de reciclagem desse tipo de
material.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar as sanções pecuniárias a serem
aplicadas em caso de infração às regras impostas por esta lei.

Parágrafo  único  -  O  Poder  Executivo  ficará  responsável  pela  fiscalização  e
aplicação de multas pelo descumprimento do disposto nesta lei.

Art.  5º  -  Os fabricantes e os estabelecimentos comerciais revendedores terão o
prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data de publicação desta lei para se
adequarem a suas disposições.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: A presente proposição visa tornar obrigatória a coleta e a destinação

final  das  embalagens  do tipo  pet pelos  fabricantes  e  empresas  revendedoras  de
bebidas, uma vez que nos deparamos diariamente em nossas cidades com a sujeira
extrema provocada pelo descarte indevido desse material.

O descarte indevido dessas embalagens provoca poluição visual, já que podem ser
encontradas  nas  ruas,  nos  parques,  nos  gramados,  nas  matas  e  florestas,  nas



2304
____________________________________________________________________________

canaletas, nas galerias de água pluviais e nos esgotos, nos canais, nos rios, na areia
da praia e na água do mar.

O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça do Paraná
que responsabilizou a empresa Refrigerantes Imperial S.A. pelos danos ambientes
decorrentes do descarte de garrafas  pet.  A fabricante foi condenada a recolher as
garrafas  deixadas pelos  consumidores em ruas,  córregos ou qualquer  outro  lugar
impróprio e também a informar procedimento de recompra no rótulo dos produtos.

Neste sentido, a proposição ora em comento se encontra na esteira do caput do art.
225  e  o  seu §  1º,  inciso  VII,  da  Constituição da  República,  que  preceituam que
compete ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio
ambiente para futuras gerações, bem como o de proteger a fauna e a flora, sendo
vedada qualquer prática que coloque em risco suas funções ecológicas.

Ademais, o art. 24, inciso VI, da Constituição da República, preceitua que compete
à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre fauna e
conservação da natureza, bem como sobre proteção do meio ambiente. Dessa forma,
compete à União editar as normas gerais sobre a matéria, e aos estados suplementar
a legislação federal.

Registre-se,  ainda,  que a Lei  Federal  nº  6.938,  de 31  de agosto de  1981,  que
dispõe  sobre  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  estabelece  as  diretrizes  da
política  que,  nos  termos  do  seu  art.  5º,  serão  formuladas  em  normas  e  planos,
destinados a orientar a ação dos governos da União, dos estados, do Distrito Federal,
dos  territórios  e  dos  municípios.  Nos  termos  da  lei,  as  atividades  empresariais
públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política
Nacional do Meio Ambiente. Em seu art. 6º, dispõe a lei que os órgãos e entidades da
União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as
fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

Assim, tendo em vista a importância da matéria, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação da presente proposição.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.313/2014
Altera o art. 20 da Lei nº 19.490, de 13 de janeiro de 2011.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 20 da Lei nº 19.490, de de 13 de janeiro de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 20 - As despesas para a cobertura do custo de processamento de dados, no

caso  de consignação  para  amortização  de  empréstimo  ou  financiamento,  mesmo
habitacional, correrão por conta do consignatário, mediante retenção de 1% (um por
cento) do valor total da consignação.

Parágrafo único - Ficam as cooperativas isentas de custo de processamento.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Esta proposição tem por objetivo incentivar a eficiência econômica das

cooperativas,  de  forma  a  facilitar  sua  inclusão  no  mercado  e  maximizar  seus
resultados,  aumentando  a  renda  de  cada  um  dos  cooperados/servidores  e
incentivando-os à formação de poupanças e aperfeiçoamentos profissionais.

O Estado tem a função e o dever de prover o desenvolvimento econômico e, nesse
diapasão,  o  próprio  governo  federal,  manifestando  seu  apoio  ao  setor,  afirma  a
importância  do  incentivo  ao  cooperativismo,  para  que  seja  propiciada  a  inclusão
social, o combate à concentração de renda e o acesso ao crédito.

Afinal,  os  resultados  gerados  pelas  atividades  cooperativas  revertem
necessariamente para seus cooperados/servidores, cuja renda, fruto dos resultados
positivos  dos  atos  cooperados,  uma  vez  posta  em  circulação,  em  forma  de
investimentos e consumos, é vantajosa aos governos, porque gera adicionalmente
maior pagamento de impostos.

A propósito, a norma do inciso III do art. 2º da Lei nº 15.075, de 2004, segundo a
qual  o  Estado  de  Minas  Gerais  estabelecerá  incentivos  financeiros  para  o
desenvolvimento da atividade cooperativista, corrobora esses preceitos.

Destarte,  a  atividade  cooperativa  beneficia  estruturalmente  os  servidores  em
aspectos socioeconômicos e conjunturais.
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Assim,  a  cobrança  do  custo  de  processamento  das  cooperativas  reduz  sua
eficiência  econômica,  prejudicando  o  atendimento  aos  cooperados,  porque  afeta
diretamente a taxa praticada pela cooperativa e indiretamente o resultado final da
cooperativa que pode ser distribuídos aos cooperados.

Com efeito, a cobrança vai de encontro à intenção do Estado, de incentivar o setor
cooperativo. E quanto maior for a eficiência econômica da cooperativa, tanto maior
será  seu  alcance  social  e  sua  capacidade  de  apoiar,  incentivar  e  investir  no
desenvolvimento dos cooperados/servidores.

Além disso, as cooperativas são constituídas de forma democrática e espontânea,
com base nas necessidades de serviços e produtos financeiros  das pessoas que
aderem aos seus ideais e objetivos de forma livre e consciente.

Por fim, todas as atividades financeiras praticadas entre cooperativa e cooperado
estão comprometidas com a oferta de melhores condições de contratação.

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

REQUERIMENTOS
Nº  8.308/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário do Trabalho pedido de informações, consubstanciadas
em diagnóstico atualizado que deverá ser enviado a essa comissão, com vistas à
implantação  dos  serviços  regionalizados  de  proteção  social  especial  de  alta
complexidade. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  8.309/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  agilizar  a
conclusão das obras da moradia estudantil  da Universidade Federal  dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri,  em Diamantina, e para manter o processo de negociação
com os estudantes organizados no Movimento Popular Estudantil César Som.

Nº  8.310/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Reitoria  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e
Mucuri  pedido  de  providências  para  agilizar  a  conclusão  das  obras  da  moradia
estudantil  dessa  universidade,  em  Diamantina,  e  para  manter  o  processo  de
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negociação com os estudantes organizados no Movimento Popular Estudantil César
Som. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 8.311/2014, do deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal  de Santa Luzia  pedido de providências  para a execução das
obras de saneamento e de construção de rede de esgotamento sanitário e de rede
pluvial em todas as ruas do Bairro Imperial. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  8.312/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para o cumprimento
da Deliberação nº 8, do Eixo 6 da X Conferência Estadual de Assistência Social; para
a garantia  de que o repasse do piso  mineiro de assistência  social  seja regular  e
automático,  conforme  legislação  vigente;  para  o  financiamento  das  equipes  de
proteção social especial de alta complexidade, conjugado com o financiamento das
equipes de proteção social básica, nos municípios; e para a adequação da proposta
estadual  de  regionalização  dos  serviços  de  PSA aos  critérios  já  definidos  pela
Comissão Intergestora Tripartite. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 8.313/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a implantação de um batalhão do
Corpo de Bombeiros Militar no Município de Monte Carmelo.

Nº 8.314/2014,  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 9/6/2014, em Pirapora, que resultou na
apreensão de dois adolescentes, além de duas 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 8.315/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/6/2014, em Patrocínio, que resultou
na apreensão de drogas, balança de precisão, giletes, facas e outros materiais e na
prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.316/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 2º Batalhão de
Bombeiros Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/6/2014, na Rodovia LMG-806,
em  Ribeirão  das  Neves,  que  resultou  no  regaste  de  uma vítima  de  acidente  de
trânsito cujo carro caiu dentro de um córrego; e seja encaminhado ao Comando-Geral
do  CBMMG pedido  de  providências  com vistas  à concessão de recompensa aos
bombeiros militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.317/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 18ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/6/2014, em Alfenas,
que resultou na apreensão de armas e munição e na prisão de um homem; 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 8.318/2014,  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 10/6/2014, que resultou na prisão de
um  homem  que  portava  uma  arma  dentro  de  um  ônibus  da  linha  Governador
Valadares-Alto  Santa  Helena;  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  8.319/2014,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a Algar Mídia, do Município de Uberlândia, por
ter  sido  considerada a 8ª  melhor  empresa para  se  trabalhar  no  Estado,  segundo
pesquisa da companhia global Great Place to Work.

Nº  8.320/2014,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a Algar Agro, do Município de Uberlândia, por
estar entre as 20 melhores empresas para se trabalhar no Estado, segundo pesquisa
da companhia global Great Place to Work.

Nº  8.321/2014,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a PGM Sistemas, do Município de Uberlândia,
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por  estar  entre  as  20  melhores  empresas  para  se  trabalhar  no  Estado,  segundo
pesquisa da companhia global Great Place to Work.

Nº  8.322/2014,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a Algar Telecom, do Município de Uberlândia,
por  estar  entre  as  20  melhores  empresas  para  se  trabalhar  no  Estado,  segundo
pesquisa da companhia global Great Place to Work.

Nº  8.323/2014,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a Algar Aviation, do Município de Uberlândia,
por  estar  entre  as  20  melhores  empresas  para  se  trabalhar  no  Estado,  segundo
pesquisa da companhia global Great Place to Work. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

Nº 8.324/2014,  do deputado Gil  Pereira, em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  a  Associação  Presente  de  Apoio  a  Pacientes  com  Câncer  -
Padre Tiãozinho - por seus 10 anos de atividade. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 8.325/2014, do deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para que seja agilizada a instalação de
antenas  de  telefonia  celular  nos  distritos  que  fazem  parte  do  programa  Minas
Comunica II. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 8.326/2014, do deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Educação pedido de providências para a correção de suposta distorção
salarial em prejuízo dos servidores técnicos administrativos de nível médio da referida
secretaria. (- À Comissão de Educação.)

Nº 8.327/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  Sra.  Ada  Ávila  Assunção  pela  coordenação  da
pesquisa Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores do Transporte Coletivo
Urbano de Belo Horizonte, Betim e Contagem.

Nº 8.328/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Leonardo  Luiz  Freitas  por  sua  eleição  para
presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de
Petróleo no Estado de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 8.329/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14/6/2014, em Prata, que resultou na
apreensão  de  mais  de  20kg  de  cocaína  e  na  prisão  de  um  homem;  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 8.330/2014,  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  13/6/2014,  em  Divinópolis,  que
resultou na apreensão de um celular, drogas e quantia em dinheiro e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.331/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  14/6/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  arma  de  fogo,  balança  de  precisão,  rádios
transmissores  e  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  quatro  pessoas;  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 8.332/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12/6/2014, em Barroso, que resultou
na apreensão de cocaína, cigarros falsificados e quantia em dinheiro 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 8.333/2014,  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  13/6/2014,  em  Divinópolis,  que
resultou na apreensão de três motocicletas roubadas e na prisão de três pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Nº 8.334/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados no 5º  BPM, pela
atuação na ocorrência, em 15/6/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de drogas, quantia em dinheiro, uma pistola 9mm de uso restrito das forças armadas,
material  para  dolagem  e  na  prisão  de  duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.335/2014,  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 e na Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar pela atuação
na  ocorrência,  em  15/6/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de
drogas,  quantia  em  dinheiro  e  munição  e  na  prisão  de  um  homem;  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 8.336/2014, do deputado Célio Moreira, 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. Joaquim Gaspar Ventura. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº  8.337/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Esmeraldas pedido de providências para a
instalação de iluminação pública na Rodovia MG-432, entre o Km 2,7 e o Km 8. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.338/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à CEF pedido de providências para a instalação de uma casa lotérica
na  Rua  Dr.  Geraldo  Starling  Soares,  no  Bairro  Regina,  em  Belo  Horizonte.  (-  À
Comissão do Trabalho.)

Nº 8.339/2014,  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 15/6/2014, em Ipatinga, que resultou
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na  apreensão  de  um  adolescente,  drogas,  quantia  em  dinheiro,  munição,  rádios
comunicadores, balança, dinamite e detonadores; 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 8.340/2014,  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  15/6/2014,  em  Teófilo  Otôni,  que
resultou na apreensão de armas, drogas, quantia em dinheiro, munição e na prisão
de  um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.341/2014,  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 12/6/2014, em Almenara, que resultou
na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, arma, balança de precisão e na prisão
de  duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.342/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os policiais militares que menciona, em complementação
ao Requerimento nº 7.997/2014.

Nº 8.343/2014,  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 17/6/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma, quantia em dinheiro e na prisão de um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.344/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 6ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/6/2014, em Além
Paraíba, que resultou na apreensão de um menor, drogas e quantia em dinheiro; e
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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 8.345/2014,  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 16/6/2014, em Pirapora, que resultou
na apreensão de 9kg de maconha e na prisão de dois homens; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.346/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 16/6/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  um  menor,  de  réplica  de  arma,  de  um  notebook,  na
recuperação  de  dois  carros  roubados  e  na  prisão  de  quatro  pessoas;  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 8.347/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulado
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 39º BPM,
pela atuação em ocorrências, em Contagem, que resultaram na apreensão de armas
de fogo, munição e substâncias similares a drogas.

Nº 8.348/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 21/6/2014, em Ribeirão das Neves,
que resultou na apreensão de armas de fogo e drogas e na prisão de duas pessoas;
e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas
à  concessão  de  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à
sociedade.

Nº 8.349/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/6/2014,  em  Santa  Luzia,  que
resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, quantia em dinheiro e na prisão de
duas  pessoas;  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 8.350/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  21/6/2014,  em  Santa  Luzia,  que
resultou na apreensão de armas de fogo e na recuperação de um veículo roubado; 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 8.351/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 21/6/2014, em Ribeirão das Neves,
que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  duas
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.352/2014,  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  21/6/2014,  em  Lagoa  Santa,  que
resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, quantia em dinheiro 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 8.353/2014,  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 20/6/2014, em Monte Alegre de Minas,
que resultou na apreensão de quase 20kg de pasta base de cocaína e na prisão de
um  homem;  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 8.354/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão de
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Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 20/6/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  quatro  adolescentes,  drogas,  munição  e  balanças  de
precisão; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.355/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 20/6/2014, em Ribeirão das Neves,
que  resultou  na  apreensão  de  drogas  e  na  prisão  de  três  pessoas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.356/2014,  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 da Polícia Militar e no 2º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação
na ocorrência, em 20/6/2014, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de armas
de fogo, munição, quantia em dinheiro, drogas e na prisão de três pessoas; 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 8.357/2014,  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 19/6/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão, facas, material para dolagem
e na prisão de duas pessoas;  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 8.358/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/6/2014, em Passos, que resultou na
apreensão de drogas e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.359/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 19/6/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.360/2014,  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 19/6/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, drogas, balança de precisão e na
prisão de dois homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.361/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55ª Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/6/2014, em Pirapora e Várzea da
Palma,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  material  para  fabricar  cocaína  e
balança de precisão, bem como na prisão de quatro pessoas; 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 8.362/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52ª Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/6/2014, em Mariana, que resultou
na apreensão de drogas, balança de precisão e um menor; 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 8.363/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44ª Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/6/2014,  em  Santo  Antônio  do
Jacinto, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, munição, uma
arma calibre 36 e material para embalagem de droga, bem como na prisão de quatro
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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 8.364/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 43ª Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/6/2014, em Governador Valadares,
que resultou na apreensão de drogas,  material  para embalagem de droga e uma
menor, bem como na prisão de duas pessoas; 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 8.365/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19ª Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/6/2014, em Ladainha, que resultou
na apreensão de armas de fogo e na prisão de um homem; 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 8.366/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48ª Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/6/2014, em Ibirité, que resultou na
apreensão  de  drogas  e  na  prisão  de  duas  pessoas;  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 8.367/2014,  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 22/6/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, munição, quantia em dinheiro, aparelhos celulares
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.  (-  Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 8.368/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Sr. Marcílio Eustáquio Santos pela posse no cargo de vice-
corregedor-geral de justiça do Tribunal de Justiça do Estado.

Nº 8.369/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Antônio  Sérvulo  dos  Santos  pela  posse  no  cargo  de
corregedor-geral de justiça do Tribunal de Justiça do Estado.

Nº 8.370/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Pedro Carlos Bitencourt Marcondes pela posse no cargo de
presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

Nº 8.371/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Fernando Caldeira Brant pela posse no cargo de 1º-vice-
presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

Nº 8.372/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Kildare Gonçalves Carvalho pela posse no cargo de 2º-vice-
presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

Nº 8.373/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Wander Paulo Marotta Moreira pela posse no cargo de 3º-
vice-presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Administração Pública.)

Nº 8.374/2014, da Comissão do Trabalho,  em que solicita seja encaminhado às
Prefeituras Municipais de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo
pedido  de  providências  para  que  mantenham  em  seus  quadros  funcionais  os
trabalhadores que ingressaram no serviço público sem concurso entre os anos de
1983 e 1988 até que seja apreciada a Proposta de Emenda à Constituição nº 54/99,
em tramitação na Câmara dos Deputados.

Nº 8.375/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja  encaminhado à  Secretaria  de  Defesa  Civil  pedido  de  providências  para  que
sejam enviados ao Município de Ubá e região os novos policiais militares admitidos
em concurso público.

Nº  8.376/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
presidência  do  Ipsemg  pedido  de  providências  para  agilizar  o  processo  de
credenciamento da Casa de Caridade Leopoldinense.
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Nº  8.377/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil  pedido de
providências para proteção das vítimas e investigação da autoria do atentado contra o
ambientalista Luiz Fernando Ferreira Leite, que teve sua casa incendiada no Distrito
de Milho Verde, Município do Serro.

Nº  8.378/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Sr.  Luiz  Fux,  ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal,  relator  do
Recurso  Extraordinário  com  Agravo  ARE  713211,  pedido  de  providências  para  a
realização  de  audiência  com  as  centrais  sindicais  em  Brasília,  para  debater  a
terceirização e a precarização de mão de obra.

Nº 8.379/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à  Secretaria  de  Casa Civil  pedido  de  providências  para  que o
Município  de  Ubá  e  região  sejam  incluídos  nos  programas  Fica  Vivo,  Poupança
Jovem e Centro de Referência da Juventude.

Nº  8.380/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  e  ao  Ministério  Público  do
Trabalho pedido de providências para a fiscalização do cumprimento da Lei nº 8.213,
de 1991.

Nº 8.381/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. José Gomes Pimenta, o Dazinho, ex-sindicalista, ex-
deputado estadual e ex-preso político, por sua trajetória de vida e atuação em prol de
melhores condições de trabalho e de saúde para os operários de mineradoras.

Nº 8.382/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja  encaminhado à  Subsecretaria  Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas pedido  de
providências  para  que  seja  realizado  estudo  de  viabilidade  com  vistas  ao
credenciamento e à adesão de comunidades terapêuticas de Ubá e região ao Cartão
Aliança pela Vida.

Nº 8.383/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a
que  seja  elaborado  estudo  de  viabilidade  para  implantação  de  uma  unidade  de
cumprimento de medida socioeducativa no Município de Ubá.
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Nº 8.384/2014, da Comissão de Prevenção Combate Drogas, em que solicita seja
formulada  manifestação  de  aplauso  à  Maj.  PM  Elisangela  Aldrin  Cota  Ramos,
comandante da 5ª Cia. de Polícia de Belo Horizonte, pela ação efetiva de combate à
criminalidade, notadamente ao tráfico de drogas na Praça Raul Soares e imediações.

Nº  8.385/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião
Extraordinária dessa comissão e  pedido  de  providências  com vistas  à  revisão da
prisão  dos  Srs.  Carlos  Araújo  Fonseca,  José  Antônio  Ribeiro  e  Marcos  Vinícius
Pereira Rodrigues, detidos na Penitenciária Jaraguá, em Montes Claros.

Nº  8.386/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de  Defesa dos Direitos  Humanos -  CAO-DH -  o relato  do Sr.  Luiz Carlos
Cândido de Oliveira, que integra as notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos, o Boletim de Ocorrência Simplificado nº 2014-BOS-
0003046254 e pedido de providências com vistas a que seja averiguada a ocorrência
de irregularidade ou abuso de poder por parte de policiais militares integrantes da
Rotam,  que  teriam  injustificadamente  invadido  a  residência  do  denunciante,  bem
como  à  interposição  das  medidas  administrativas  ou  judiciais  cabíveis  para  sua
proteção.

Nº  8.387/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais o relato do Sr.
Luiz Carlos Cândido de Oliveira, que integra as notas taquigráficas da 13ª Reunião
Ordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  pedido  de  providências  para
identificar  policiais  militares  -  indicados  como integrantes  da  Rotam  -  que  teriam
injustificadamente  invadido  a  residência  do  denunciante,  bem  como  para  apurar
suposta irregularidade ou abuso de poder na conduta dos policiais.

Nº  8.388/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à presidente da República, ao Ministério das Relações Exteriores, ao
Ministério do Trabalho e Emprego, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da  República,  à  Procuradoria  do  Ministério  do  Trabalho  em  Minas  Gerais  e  à
Defensoria  Pública  da  União  em  Belo  Horizonte  as  notas  taquigráficas  da  22ª
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Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  o  documento  apresentado  por  haitianos
nessa reunião e pedido de providências para garantir aos imigrantes que vivem no
país acesso a direitos fundamentais de trabalho, moradia, educação e saúde.

Nº  8.389/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  das  Relações  Exteriores,  à  Secretaria  de  Direitos
Humanos  da  Presidência  da  República,  à  Procuradoria  do  Ministério  Público  do
Trabalho  em Minas  Gerais,  à  Defensoria  Pública  da  União  em Belo  Horizonte,  à
Secretaria  de  Trabalho,  à  Defensoria  Pública  Geral  do  Estado,  à  Procuradoria
Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, à Defensoria Pública
da  União,  à  Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de
Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos,  à  Secretaria  Municipal  de  Direitos  e
Cidadania de Contagem, à Secretária Municipal de Políticas Sociais, à Coordenadoria
de  Promoção  de  Igualdade  Racial  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  à
Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  de  Esmeraldas,  à
Subsecretaria de Assistência Social da Secretaria de Trabalho, à Subsecretaria de
Direitos Humanos da Secretaria de Trabalho e à Sra. Ana Cláudia da Silva Alexandre,
defensora  pública,  as  notas  taquigráficas  da  22ª  Reunião  Extraordinária  dessa
comissão,  o  documento  apresentado  por  haitianos  nessa  reunião  e  pedido  de
providências  para  garantir  aos  imigrantes  que  vivem  no  país  acesso  a  direitos
fundamentais de trabalho, moradia, educação e saúde.

Nº  8.390/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao Ministério  das Cidades e  à Caixa  Econômica Federal  as  notas
taquigráficas da 23ª Reunião Extraordinária dessa comissão, realizada em Montes
Claros,  e  pedido  de  providências  para  que  sejam  incluídas,  com  prioridade,  no
programa Minha Casa Minha Vida, as famílias retiradas do terreno localizado na Av.
João XXIII, atrás do Posto São Geraldo, no Bairro Santa Cruz - Jardim Brasil -, nesse
município, por força de liminar de reintegração de posse, em junho de 2014.

Nº  8.391/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à capacitação
dos profissionais das redes públicas de educação, saúde e assistência social para o
adequado atendimento às pessoas com transtorno do espectro do autismo.
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Nº  8.392/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à
disponibilização de pessoal  e aquisição de equipamentos solicitados pelo  Instituto
São Rafael, conforme demanda feita por correspondência eletrônica lida na reunião
do dia 5/6/2014.

Nº  8.393/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  ao
fornecimento  de  equipamentos  solicitados  pelo  Instituto  São  Rafael,  conforme
demanda feita por correspondência eletrônica lida na reunião do dia 5/6/2014.

Nº  8.394/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  à
participação, ainda que apenas como ouvinte, da representante da Associação dos
Amigos dos Autistas na comissão técnica para implementação da política estadual de
saúde  para  a  população  com  transtorno  do  espectro  do  autismo,  no  âmbito  do
Sistema Único de Saúde.

Nº  8.395/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Manhuaçu pedido de providências com vistas
à capacitação dos profissionais das redes públicas de educação, saúde e assistência
social  para  o  adequado  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do  espectro  do
autismo.

Nº  8.396/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências com
vistas  à  capacitação  dos  profissionais  das  redes  públicas  de  educação,  saúde  e
assistência  social  para  o  adequado  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do
espectro do autismo.

Nº  8.397/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Prefeitura Municipal de Uberaba e à Secretaria Municipal de Trânsito
e Transportes Especiais e Proteção de Bens e Serviços Públicos de Uberaba o trecho
das notas taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança
Pública, no qual a Sra. Silvana Aparecida Alves denuncia irregularidades, e pedido de
providências para a devida fiscalização da empresa conhecida como Táxi 5 Estrelas,
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bem como de todas as  demais  empresas prestadoras  de  serviços de  transportes
especiais nesse município.

Nº 8.398/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que se manifeste acerca
da solicitação da Câmara Municipal  de  Lima Duarte  para substituir  a  diretoria  do
Parque Estadual de Ibitipoca.

Nº 8.399/2014, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado aos
deputados federais pelo Estado e aos líderes partidários na Câmara Federal pedido
de providências para a agilização das votações e o apoio aos Projetos de Lei nºs
1.332/2003 e 5.805/2013.

Nº 8.400/2014, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado aos
deputados federais pelo Estado e aos líderes partidários na Câmara Federal pedido
de providências para agilizar a votação e apoiar o Projeto de Lei nº 4.434/2008.

Nº 8.401/2014, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado aos
deputados federais da bancada mineira e aos líderes dos partidos na Câmara Federal
pedido de providências para que se posicionem contrariamente ao Projeto de Lei nº
4.246/2012.

Nº  8.402/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência da Câmara Federal  pedido de providências para que seja agilizada a
votação do Projeto de Lei nº 4.434/2008.

Nº  8.403/2014,  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 a alteração da escala dos agentes penitenciários para jornada
de 12 x 36 horas seja reconsiderada, e para que a escala noturna anterior, de 24 x 48
horas, e a diurna, de 12 x 36 horas, sejam restabelecidas.

Nº 8.404/2014,  da Comissão do Trabalho, 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 8.405/2014,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para que seja mantida a
Norma  Regulamentadora  nº  12  -  Segurança  no  Trabalho  em  Máquinas  e
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Equipamentos - em sua integralidade, sem alterações que comprometam a saúde e a
segurança dos trabalhadores.

Nº 8.406/2014,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao
líder de governo na Câmara dos Deputados pedido de providências para agilizar a
votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/1999.

Nº  8.407/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
bancada mineira, aos líderes partidários e de Bancadas e à Presidência da Câmara
dos  Deputados  pedido  de  providências  com  vistas  à  aprovação  da  Proposta  de
Emenda à Constituição nº 54/1999.

Nº  8.408/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
bancada mineira do Senado Federal pedido de providências com vistas à aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/1999.

Nº 8.409/2014,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao
Governador do Estado pedido de providências para que sejam mantidos nos quadros
funcionais  estaduais  os  trabalhadores  que  ingressaram  no  serviço  público,  sem
concurso,  entre os  anos de 1983 e  1988,  até que seja apreciada a Proposta  de
Emenda à Constituição nº 54/1999, em tramitação na Câmara dos Deputados.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de
Direitos Humanos (5) e do Trabalho (2) e dos deputados Alencar da Silveira Jr.  e
Celinho do Sinttrocel.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Segurança Pública (2), de Meio Ambiente e do Trabalho.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Luiz Henrique.
O deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, deputadas e deputados, público que

nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  funcionários  da  Casa,  querido  amigo  Célio
Moreira,  inicialmente,  gostaria  de  agradecer  aos  meus  pares,  pois  na  semana
passada aprovamos um projeto de lei de minha autoria pelo qual a Ruralminas cede
ao Tribunal de Justiça uma área nobre na cidade de Jaíba de mais de 6.000m² para
construção do futuro fórum na localidade. Deputado João Leite, esse fórum em Jaíba
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já vem sendo aguardado pela população desde a criação da comarca em 2001. Com
a doação desse terreno da Ruralminas ao Tribunal de Justiça, esperamos que em
breve seja iniciada a construção do fórum. Hoje, se a população de Jaíba - a cidade
que mais cresce em Minas Gerais - precisar dos serviços de um fórum, deve ir até
Manga, atravessando o Rio São Francisco na balsa. Isso dificulta muito a vida das
pessoas que vivem ali na cidade, que, como já disse, é a que mais cresce em Minas
Gerais.

Estive também em Jaíba no mês passado, participando de uma audiência pública
em Mocambinho.

Nessa audiência, pudemos levar uma palavra amiga e o compromisso do nosso
querido secretário de Segurança Social, Rômulo. Em breve Mocambinho passará a
contar com um pelotão da Polícia Militar.  Em Mocambinho hoje já residem 30 mil
habitantes, mas estes contam apenas com cinco policiais  para fazer  a segurança
local. Num esforço concentrado do governo do Estado, ainda este ano poderemos
contar lá com um pelotão da Polícia Militar. Agradeço ao Cel. Brito e ao secretário
Rômulo o atendimento desse nosso pedido.

Por falar na cidade de Jaíba, quero fazer um convite às pessoas. Quinta-feira, dia
26, ao meio-dia, estarei na localidade com o coordenador da energia inteligente do
Estado de Minas Gerais, Higino Zacarias. Nessa ocasião, deputados Elismar e João,
estaremos  entregando  a  Jaíba  1.800  sistemas  simplificados  de  irrigação  para  os
pequenos produtores que produzem em até 5ha. Por essa ação do governo de Minas,
quero agradecer ao senador Aécio, com certeza o próximo presidente do País, que
teve a sensibilidade de atender a nossa solicitação e promoveu, João, por intermédio
da Cemig, a mudança no sistema de irrigação dos pequenos produtores da Jaíba.
Para terem noção, esses 1.800 produtores, para irrigarem e produzirem, ficavam o
dia inteiro sob sol quente, movimentando a tubulação, que levavam de um lado para
outro. Com esse microssistema de irrigação, todo computadorizado, eles passam a
fazer a irrigação à noite, quer dizer, é a verdadeira energia inteligente, que economiza
energia e trabalho e dá mais dignidade aos pequenos produtores.

Por falar em segurança na região, quero de novo agradecer ao nosso secretário e
fazer um agradecimento especial a V. Exa., deputado João Leite. Participamos em
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Janaúba de uma audiência  pública  sobre  segurança  nas  escolas.  Ouviram-se  na
audiência  mais  de  mil  pessoas,  e  foi  feito  um  levantamento  de  necessidades,
produzido  pelas  pessoas  que  estavam  nas  audiências,  pela  sociedade  civil,  pelo
pessoal  da  Justiça,  pelo  Ministério  Público.  Eles  citaram duas  necessidades  para
Serra Geral: a construção de um centro socioeducativo e câmaras de segurança do
projeto Olho Vivo para a cidade de Janaúba. Nossa alegria aqui hoje é poder dizer
que  já  se  iniciou  a  instalação  em  Janaúba  de  16  câmeras  de  segurança.  Nos
próximos 20 dias estaremos inaugurando essas câmaras, o que proporcionará mais
segurança para a população. Acredito que, como acontece em outras localidades,
essas câmaras reduzirão a criminalidade. Deputado João, Minas Gerais, além de ter
o melhor desempenho na educação no País, é o Estado que, considerando o seu
rendimento per capita, mais investe em segurança.

Temos de registrar isso com carinho. Nossa região tem especialmente sido atendida
pelo governador Alberto, foi muito bem atendida pelo governador Antonio Anastasia e,
sem  dúvida  alguma,  a  diferença  no  Norte  do  Jequitinhonha  quem  fez  foi  o  ex-
governador  Aécio  Neves,  através  de  inúmeros  projetos  que  marcaram  a  região.
Podemos  citar  o  Proacesso,  que  levou  asfalto  a  todas  as  localidades  de  Minas
Gerais.

O deputado João Leite (em aparte) - O programa de combate à pobreza rural com
recursos internacionais.

O deputado Luiz Henrique* - Com recursos do Banco Mundial, como muito bem
lembrado. Levou a telefonia rural, a telefonia urbana.

Hoje todos os centros, todas as cidades de Minas já contam com telefonia celular.
Temos de lembrar também que essa democratização da telefonia surgiu no governo
Fernando Henrique Cardoso, com o ex-ministro das Telecomunicações, Pimenta da
Veiga.  Hoje,  deputado  Bosco,  temos  mais  aparelhos  celulares  no  Brasil  que  a
população propriamente dita. Essa democratização das telecomunicações vem lá de
trás, do governo Fernando Henrique Cardoso e de um brilhante ministro que ele teve.
Além disso, nosso querido Pimenta da Veiga levou os Correios a todas as localidades
do Brasil.

O deputado João Leite (em aparte) - Deputado Luiz Henrique, V.Exa. se lembra dos
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momentos importantes, especialmente desse relacionado com a energia. Jaíba está
tão necessitada, e a Cemig faz esse investimento, justamente a partir da iniciativa do
mais querido, o ex-governador e atual senador Aécio Neves.

Queria  lembrar-lhe  também  algo  importante,  que  é  o  papel  que  V.  Exa.  vem
desempenhando,  ao  representar  a  base  do  governo  no  Norte  de  Minas  e,
especialmente, ao lutar com vários companheiros contra a iniciativa do ex-ministro
Pimentel e do ex-ministro Antônio Andrade de importar bananas do Equador. Em vez
de  comprar  bananas  da  sua  terra,  da  nossa  Janaúba,  de  Gorutuba,  o  ministro
Pimentel  e  o  Antônio  Andrade  fizeram  um  acerto  com  o  Equador  para  comprar
bananas desse país. Isso é um verdadeiro escândalo. É claro que a população de
Minas Gerais ama o Norte de Minas, ama a região e vê a luta daquele sertanejo para
plantar,  para produzir  e  para comercializar.  Esse sertanejo  foi  traído por  parte do
governo federal,  que comprou bananas do Equador, enquanto o Norte de Minas e
outras regiões produtoras de bananas deste estado estão resistentes a esse ataque.

Ora, o ministro Pimentel quer comprar bananas do Equador. Ele fez um porto em
Cuba  e  já  gastou  R$1.000.000.000,00.  Ele  foi  o  ministro  dos  países  chamados
bolivarianos, países comunistas da América do Sul, e quer investir no Equador, na
Bolívia, na Venezuela e em Cuba. Isso será feito com um contrato secreto, o que é
mais grave. Só em 2027 saberemos quanto o ministro Pimentel gastou em Cuba. É
tudo secreto. Quanto ele gastou junto aos ditadores da África? Perdoaram a dívida
dos ditadores. Será que o Sr. Pimentel e o Sr. Antônio Andrade terão coragem de
pedir  apoio  em  Janaúba  depois  de  virarem  as  costas  para  o  Norte  de  Minas?
Ouvimos o grito de V. Exa. aqui na Assembleia Legislativa.

Acompanhei o deputado Luiz Henrique em Brasília lutando para que Janaúba não
fosse penalizada,  para que o Norte de Minas não fosse penalizado pelo governo
federal. V. Exa. fala muito bem e fala com autoridade e foi a voz que se ergueu em
favor  do  sertanejo,  em favor  do  trabalhador  do  Norte  de  Minas,  do  plantador  de
bananas de Minas Gerais, que estava sendo traído por Pimentel, por Antônio Andrade
e pelo governo federal. Parabéns, deputado Luiz Henrique, por essa vitória do Jaíba,
que V. Exa. liderou.

O deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, deputado João Leite. Na realidade,
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essa Medida Provisória nº 3 é um absurdo mesmo. Mas aqui nesta Casa quero fazer
justiça ao deputado Paulo Guedes, que, sensível a esse caso, assinou requerimento
em audiência pública contrário à importação de bananas do Equador, o que causaria
desemprego  no  Brasil  inteiro  e  principalmente  no  Norte  de  Minas  e  no  Vale  do
Jequitinhonha.

O deputado Bosco (em aparte)* - Prezado deputado Luiz Henrique, aproveito esta
oportunidade  para  cumprimentá-lo  pelo  empenho,  pela  luta  que  V.  Exa.  tem
implementado neste parlamento, sobretudo em prol do Norte de Minas e dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Conheci sua garra e determinação de defender as causas
do nosso povo do Norte quando tive a satisfação de trabalhar com V. Exa. no Idene e
na Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte
de Minas - Sedvan -, por ocasião do mandato do governador Aécio Neves.

Caro deputado, por mais dificuldades que enfrente o Norte de Minas, sobretudo em
relação à seca, temos tudo para fazer dessa região um celeiro deste estado e deste
país. Para isso precisamos realmente contar com a sensibilidade do governo federal.
Não basta o governo do Estado desenvolver políticas e projetos, destinar recursos
para apoiar os produtores da Jaíba e do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri  se o governo federal não fizer sua parte e der sua contribuição, sua
contrapartida, não apenas permitindo que tudo o que é produzido lá tenha vez no
mercado nacional, mas também apoiando os projetos, de forma que os produtores
possam  transformar  esse  semiárido  em  terras  produtivas.  Sabemos  que  o  ex-
governador Aécio Neves inovou, ouviu os líderes da região e criou a Sedvan, uma
secretaria voltada especialmente ao povo do Norte de Minas. Essa secretaria veio
para ficar, tanto que está aí até hoje desenvolvendo ações e projetos para a região.

Quero ser solidário com V. Exa. e cumprimentar o deputado Paulo Guedes pela
iniciativa. Mesmo sendo da base do governo federal, ele viu essa incungruência do
governo de querer importar algo que é produzido no Jaíba, aqui em Minas. Portanto o
nosso  apoio,  a  nossa  compreensão  em  relação  aos  produtores  dos  Vales  do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. Parabéns, deputado.

O deputado Luiz Henrique* - Agradeço o aparte, deputado Bosco, e parabenizo V.
Exa. pelo brilhante trabalho. Muito obrigado, presidente.
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* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O deputado Cabo Júlio* - Com a palavra o deputado Paulo Guedes.
O  deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Deputado  Cabo  Júlio,  agradeço  a

gentileza.  Ouvi  atentamente  a  fala  do  deputado  João  Leite  e  os  equívocos  que
cometeu  em  relação  a  Fernando  Pimentel,  a  Antônio  Andrade  e  à  história.  Ele
chamou o presidente do Equador, eleito democraticamente, de ditador. Tinha de ser
eu a questioná-lo, mas poderia ser um deputado com títulos universitários, formação
acadêmica em comércio exterior.

Mas eu, um simples barranqueiro lá da região, terei de questioná-lo sobre a forma
como o PSDB enxerga o comércio exterior. É um absurdo. É por isso que na época
do Fernando Henrique o Brasil não vendia nada. O saldo da balança comercial era
zero e, às vezes, negativo, porque eles só queriam vender. Não querem comprar, eles
não sabem negociar. Quem abriu as portas do Brasil para o comércio foi o presidente
Lula, que conseguiu vender os nossos produtos lá fora com diálogo. E como é que
Aécio e Fernando Henrique querem vender carro? Por exemplo, o Brasil vende carro
para o Equador, vende alimentos e vende o ferro que sai daqui de Minas Gerais. No
entanto, eles são contra o Brasil importar qualquer coisa do Equador. Por isso queria
dizer que a relação entre os países não é assim.

Portanto, deputado Luiz Henrique, a medida provisória continua valendo. Agora o
Equador não consegue vender banana aqui porque a banana de lá não presta, mas a
relação de comércio entre os países tem de existir.  Defendo isso por  ser salutar.
Muito obrigado.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Com  muito  respeito  ao  deputado  Paulo
Guedes, que nasceu nas barrancas do São Francisco - só isso já credencia para
todos nós, mineiros, o coração do nosso São Francisco -, gostaria de dar os números
de hoje da economia. O rombo nas contas externas brasileiras é recorde na história:
R$40.000.000.000,00 até maio. Esse é o rombo nas contas externas. Ainda bem que
o PSDB e também os outros partidos não aprendem com o PT, porque o prejuízo
para o Brasil é o maior da história. Muito obrigado, deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - É um prazer, deputado. Quero falar hoje de uma ação
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com que a Promotoria de Justiça Especializada em Direitos Humanos do Ministério
Público Estadual ingressou na 1ª Vara de Fazenda Pública. Pelo visto, o Ministério
Público deve estar muito sem o que fazer, não é? Entrou com uma ação para obrigar
os policiais de Minas a usarem tarjeta de identificação nas ruas. Gente, que atitude
nobre! Que servição, não, é? Muito bom. Diz a liminar concedida pela 1ª Vara que os
policiais  têm de  usar  a  sua tarjeta  de  identificação  para  serem  identificados  nas
operações, e não só na Copa. Está bom, mas o que isso muda para a PM? Nada,
afinal,  em  nossa  essência  já  andamos  identificados.  Usamos  uma  viatura
caracterizada com o escrito “Polícia Militar” de todo tamanho, viatura tal, número tal,
cidade tal.

Segunda  coisa  por  que  não  muda  nada:  andamos  caracterizados,  fardados:
soldado fulano, tenente fulano, coronel sicrano, sargento beltrano. Terceira coisa por
que não muda nada: usamos a nossa tarjeta de identificação na blusa de frio, no
colete à prova de balas, em nossa camiseta e até no uniforme de educação física.
Isso  não  muda nada,  mas  traz  um desgaste em nossa tropa.  Como eu disse,  o
Ministério Público dos Direitos Humanos mostrou, com isso, uma grande inversão de
valores.

Outro dia o deputado João Leite fez um comentário neste Plenário de um vídeo em
que se  via  um  black  bloc com a máscara na  cabeça -  só apareciam os olhos  -
apontando com o dedo para o policial e dizendo assim: “Quero saber o seu nome.
Quero dar queixa sua”. Aí eu repito: o cidadão mascarado que estava quebrando as
coisas, sem nenhuma identificação, com uma máscara, com uma camisa, querendo
do policial a sua identificação? Na verdade, o Ministério Público deveria preocupar-se
em fazer esse tipo de trabalho com quem quebra o patrimônio público, porque de
manifestar todos têm direito.

Ora, quem não quer um Brasil melhor? Até o pior dos piores quer. Quem não quer
uma escola melhor, uma saúde melhor, uma política melhor? Todos querem. Agora,
existe uma diferença entre manifestar e quebrar tudo, em ficar pichando, em quebrar
ônibus, porque amanhã o cidadão de bem não terá ônibus para ir trabalhar. Tem uma
diferença entre passar ali nas empresas da Avenida Antônio Carlos e quebrar tudo lá,
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colocar um ônibus da Kia e uma moto para fora e botar fogo neles. Isso é diferente. O
Ministério Público deveria preocupar-se com isso.

Então, presidente, não muda nada para nós essa ação do Ministério Público. Não
queremos e não deixaremos que a PMMG seja refém de baderneiros.

Não vamos deixar que a polícia de Minas seja refém de pichador, de saqueador.
Nas últimas  manifestações estão  indo somente  100,  200 pessoas.  Por  quê? Nas
manifestações feitas em junho iam o avô, o filho e o neto pintados de verde e amarelo
e  dizendo:  “Quero  um  País  melhor”.  De  repente,  aqueles  que  quebram  tudo  se
infiltraram  nas  manifestações,  mas  o  cidadão  de  bem  não  vai  acompanhá-los.  A
PMMG não vai ficar refém desse tipo de gente. E também não vai se dobrar a esse
tipo de coisa. Para nós, não muda nada. Nós cumprimos a lei. Nós somos a lei. A
Polícia Militar é a lei.

E o Ministério Público nos poderia ajudar muito. O Ministério Público e a Promotoria
de Defesa dos Direitos Humanos, os senhores e as senhoras nos poderiam ajudar
muito,  poderiam  ajudar  muito  à  sociedade.  Sabem  como?  Em  primeiro  lugar,  os
senhores poderiam denunciar pelo menos a metade dos traficantes que prendemos
todos os dias.  Isso seria um belo serviço.  Os senhores promotores e  promotoras
deveriam denunciar pelo menos a metade dos criminosos que são presos todos os
dias. O Ministério Público da Promotoria dos Direitos Humanos nos poderia ajudar
assim.  Ontem foram baleados um sargento do 41º Batalhão e um soldado,  numa
tentativa  de  assalto  na  beira  da  lagoa.  Vocês  poderiam  visitar  o  nosso  colega  e
perguntar: “Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de
hospital? Somos promotores de direitos humanos.  Está precisando de ambulância
para levá-lo de um hospital para o outro? O senhor ficou paraplégico com um tiro?”
Os senhores poderiam fazer um grande serviço para a sociedade. A PM está acima
de situações como essas. Então, não seremos asfixiados por baderneiros.

Na última e na penúltima manifestação tínhamos 10 policiais para cada black bloc,
para cada pichador. E vamos colocar 20 ou 30. Vamos deixar que em Minas Gerais
haja manifestação, sim, mas baderna não. Essa é a primeira coisa dita para acalmar
nossa tropa: que fique tranquila, porque isso não muda nada para nós. Vamos apenas
mostrar quem está do lado de quem.
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Outro assunto que quero reproduzir aqui é a vergonha com que está funcionando a
Central  de  Operações da Polícia  Militar  -  Copom. Por  uma engenharia  de  algum
inteligente, tiraram os policiais de lá e colocaram os civis da MGS. Tenho um relato
feito por um tenente contando que um militar, em um bar, percebe dois indivíduos em
atitude suspeita numa moto e telefona para o 190, o Copom, para perguntar se a
placa da moto era de veículo furtado ou não, porque ia abordar o veículo suspeito. O
tenente diz: “Boa noite. Aqui é o Ten. Hebert. Peço que cheque, com urgência, uma
placa. Há dois elementos em atitude suspeita num bar em que estou e vou abordá-
los”.  O atendente diz:  “Boa noite,  senhor.  Qual é o seu número de polícia?”.  E o
tenente diz: “Moço, é urgente, meu filho. Os caras estão na minha frente e acho que
vão assaltar aqui. Peço que me informe se a placa é de veículo furtado ou não”. E o
atendente diz:  “Senhor, boa noite.  Qual  é o seu número de polícia,  senhor?”  E o
tenente: “Que porcaria, moço! Estou aqui na rua com o revólver na cintura. O meu
número de polícia é tal. Cheque urgente essa placa para ver se é de bandido”. E o
atendente diz: “Qual é a unidade a que o senhor serve?” E o tenente diz: “Moço, sou
o Ten. Hebert. É urgente. Peço que me informe isso rápido”. E o atendente do 190
diz: “Senhor, boa noite. Qual é a sua unidade, senhor?” E o tenente diz: “Que merda,
hein! Sou de tal unidade. Cheque a placa urgente”. E o atendente: “Senhor, qual é a
sua companhia? Qual é a companhia em que o senhor trabalha?” E o tenente: “Mas
que  porcaria!  É  urgente!  Olha  a  placa  aí!  É  bandido  ou  não  é  bandido?”  E  o
atendente: “Senhor, já perguntei: qual é a sua companhia, senhor?”. E o tenente diz:
“Que  porcaria!  Estou  correndo  risco  de  vida.  Estou  sozinho  aqui  na  rua.  Minha
companhia é tal”. E o atendente: “Está bom, senhor. Só um minutinho”. Passam-se 30
segundos e o atendente diz: “Senhor, a placa dessa moto não é dessa moto, é de um
Honda Civic furtado. Mais alguma coisa, senhor?” E o tenente: “Não, muito obrigado,
a moto já fugiu”.

Imaginem um cidadão que é assaltado na rua e liga para o 190 dizendo: “Estão me
assaltando aqui, agora. Manda uma viatura da polícia”. E o atendente diz: “Senhora,
boa noite. Tecle 1 para...”. Gente, o que é isso? Se nós, policiais, não conseguimos
falar  na  nossa central  de polícia para pedir  socorro e cobertura,  quanto mais  um
cidadão comum!
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Trouxe mais algumas reclamações. O denunciante diz que esse fato aconteceu com
sua esposa. Ele diz:  “Havia dois bandidos arrombando a casa em frente a minha
casa.  Minha esposa ligou relatando o fato:  característica,  moto e cor.  Mas,  como
resposta, a atendente lhe disse: 'O sistema está fora do ar. Pode ligar daqui a meia
hora?' Ele respondeu: 'Tá bom, vou mandar apertar o pause, o slow motion e daqui a
meia hora eu ligo”. Esse é o sistema 190 da polícia de Minas. É uma porcaria. Os
atendentes são despreparados, é preciso trocar trocar. Não dá mais.

Outro caso está aqui: “Cb. Júlio, sou sargento e estava fazendo o Casp, que é um
curso  de  aperfeiçoamento  em  Belo  Horizonte.  Era  noite,  e  eu  estava  indo  ao
mercado. De repente passa um ladrão correndo na rua e um policial fardado correndo
atrás dele. O policial gritava: 'Pega, pega, pega, me ajuda'”. Esse sargento pegou o
telefone, ligou para o 190 e falou: “Tem um sargento correndo na rua tal. Manda uma
cobertura para ele”. Daí perguntaram: “Qual a sua unidade? Qual o seu número de
polícia? Você está de serviço ou não?”

Tenho outra reclamação: “Aconteceu comigo a respeito de som alto. Liguei e gastei
meia hora para falar nome, endereço, CPF, RG e onde eu estava, mas não consegui.
O policial disse: 'Está bom'. Daí eu disse: Vou dar um tiro no carro que está fazendo
barulho, depois vocês vêm”. O policial falou isso.

Imaginem um cidadão comum quando é assaltado e liga para o 190 pedindo ajuda
da polícia... Ela não chega nunca.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Deputado Cabo Júlio, é interessante
V. Exa. trazer a questão do 190. Há muito tempo vimos criticando a terceirização do
190 nesta Casa. Na verdade, chegamos à conclusão de que a culpa não é dos que
estão atendendo lá. Particularmente me surpreendeu muito, mesmo no exercício do
mandato, saber que o 190 é um serviço terceirizado. Muitas vezes o atendimento é
feito por pessoas que não têm o mínimo preparo. Vou dar um testemunho em favor
do que V. Exa. trouxe da tribuna neste momento.

Estava na janela do meu apartamento e vi uns moleques no meio da rua quebrando
o vidro de um carro. Da minha janela liguei para o 190 e me identifiquei: “Quem está
falando  aqui  é  o  deputado  Vanderlei  Miranda.  Estou  na  minha janela”  -  dei  meu
endereço e tudo certinho - “e bem em frente estão arrombando um carro agora. É
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preciso  mandar  uma viatura  urgentemente”.  Eles  disseram:  “Está  certo,  o  senhor
pode ficar tranquilo, que a viatura já está a caminho”. Fiquei uma hora na janela e não
apareceu absolutamente ninguém. Ou seja,  esse tipo de ocorrência mostra que o
cidadão está totalmente entregue nas mãos de um serviço ineficiente, infelizmente,
de um serviço que não atende a população da forma que ela precisa.  Sei  que a
Polícia Militar está lá esperando ser acionada. Pode acontecer que em um caso ou
outro haja atraso, mas não mandar, simplesmente receber o pedido e fazer de conta
que atendeu à solicitação... É brincadeira, não é? Nesta Casa precisamos olhar essa
questão com mais seriedade e trabalhar para que o 190 seja um serviço prestado
pela própria polícia, como era, por pessoas preparadas, e não da forma como tem
sido.

O deputado Cabo Júlio* - Muito obrigado. O atendimento do 190 feito pela MGS é
ruim, é péssimo, é horrível. Há um caso em que um sargento ligou pedindo para falar
com o despachante.  Daí  disseram que não iam passar a ligação.  Ele falou:  “Sou
sargento do número tal, da companhia tal, da roupa tal, com o CPF tal e filho de tal.
Quero falar”. Responderam: “Tenho ordem para não passar ao despachante. Se você
quiser, fale com o subtenente”. Ele continuou: “Moço, quero falar com o despachante
para mandar  uma viatura  aqui”.  Responderam: “Senhor,  eu já  disse que não vou
passar”.  Coloquei  isso  no  meu  blog e  disseram  que  vão  me denunciar.  Vão  me
denunciar no raio que o parta. O atendimento é ruim. O cidadão que está na rua
sendo assaltado pena, sofre. A culpa é do chefe do Copom, do diretor de operações.
A culpa é de quem dá a ordem. Mas quem recebe a ordem também é culpado porque
é despreparado e fala ao policial  que não vai  passar a ligação. Eu lhe disse que
deveria ter ido lá e o prendido, porque era uma ordem legal.

A população de Minas Gerais está perdida com o atendimento do 190, do Copom.
Esperamos que o Cel. Sant'Ana, que é um homem sério, tome providências. Se nós,
policiais, não conseguimos falar com o 190 para pedir socorro, imaginem o cidadão
comum. Ele está perdido.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.
O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Cumprimento  o  presidente,  os  deputados,  as
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deputadas,  o  público  presente  e,  de  maneira  muito  especial,  os  mineiros  e  as
mineiras que nos acompanham, pela TV Assembleia, das diversas cidades de Minas
Gerais.

O tema que me traz a esta tribuna, presidente, é a Copa. Temos muita alegria em
ver que nós, brasileiros, estamos realizando a melhor Copa da história, apesar de
toda a torcida contrária. Há alguns dias eu estranhava desta tribuna que a imprensa
brasileira vendesse para o mundo uma falsa impressão sobre o nosso país. Quem
acompanhava o Brasil pela revista Veja, Folha de S.Paulo, Rede Globo e por toda a
grande imprensa nacional tinha a impressão de que este país era uma terra arrasada
e de que a Copa seria um fracasso total. As projeções dessa imprensa golpista se
fizeram por  mero  capricho político,  porque a  imprensa brasileira virou  um partido
político  contra  o  governo  da  presidenta  Dilma,  como  foi  contra  o  governo  do
presidente Lula. A imprensa brasileira não aceita que a vida do povo melhorou, que o
nosso país avançou, que crescemos em todos os sentidos.

Para mostrar um pouco como essa imprensa tratava o Brasil, deputado Vanderlei
Miranda, trouxe uma edição da revista  Veja  do ano passado, que trazia na capa a
notícia de que os estádios só iriam ficar prontos em 2038. Era essa a visão que o
mundo tinha do Brasil.

Mas quando os estrangeiros e a imprensa internacional chegaram aqui, viram que
haviam vendido outro país para eles. “Viemos preparados para entrar em uma terra
arrasada, mas, chegando aqui, encontramos um Brasil novo, com bons aeroportos,
com os melhores estádios já vistos em uma Copa do Mundo, com um povo vibrante e
o País em pleno-emprego, ao contrário do que acontece na Espanha e em outros
países ricos da Europa e do mundo”. Aí a imprensa internacional, que fazia repercutir
as  notícias  ruins  veiculadas  pela  imprensa  nacional,  deputado  Rogério  Correia,
começou a desmentir a Folha de S.Paulo, o Estadão, a Rede Globo e a revista Veja.

Agora, deputado Vanderlei Miranda, não faltam manchetes internacionais positivas
a respeito da Copa e do Brasil. Os jornais britânicos, o  The New York Times,  dos
Estados  Unidos,  o  Le  Monde,  da  França,  e  muitos  outros  grandes  jornais  estão
afirmando que o Brasil promove a melhor Copa da história.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)*  -  Deputado,  enquanto  V.  Exa.  se
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manifesta nessa tribuna,  lembrei-me de um  e-mail que recebi,  muito interessante.
Sempre vemos premiação de bons trabalhos jornalísticos, cujo prêmio tem um nome:
Pulitzer. Tal prêmio é dado àqueles que conseguem produzir boas e sérias matérias
no mundo da informação de modo geral. Mas Pulitzer, na verdade, é um personagem,
Joseph Pulitzer,  que  dá nome ao  prêmio  dado aos  bons  jornalistas.  Ele  tem  um
pensamento que eu quero aqui registrar e quero crer que V. Exa. vá incorporá-lo,
assim como os que estão agora nos vendo em suas casas. O que ele fala é muito
sério:  “Com  o  tempo,  uma  imprensa  cínica,  mercenária,  demagógica  e  corrupta
formará um público tão vil como ela mesma”. Quem escreveu isso? Joseph Pulitzer.

Era esse o aparte, deputado.
O deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, deputado Vanderlei Miranda. Belas

palavras. Para resumir isso, deputado Rogério Correia, o papelão que a imprensa
brasileira  fez  contra  o  nosso  país  e  o  nosso  povo,  agora  desmentida
internacionalmente, desmoralizada internacionalmente, eles começam a reconhecer.

Olhe a diferença, deputado Rogério Correia, do que mostra a capa da revista Veja,
que diz que os estádios só ficariam prontos em 2038, para a capa da mesma Veja
desta semana. (- Exibe revista.) Olhe só a diferença, povo brasileiro, povo de Minas
Gerais. A revista Veja se rendeu e agora coloca a manchete: “Até agora, só alegria”.
Isso porque a revista Veja ainda torce contra o Brasil. Essa revista está torcendo para
o Brasil perder a Copa, está torcendo para que aconteça alguma coisa ruim para ela
poder  vender  uma outra  manchete  negativa,  o  que  essa  revista  faz  há  12  anos
seguidos contra um governo que mudou o Brasil.

Quero aqui questionar o deputado João Leite ao falar do país, do superávit primário.
O Brasil, deputado Rogério Correia, tem 380 bilhões em reservas cambiais, uma das
maiores do mundo, e está preparado para enfrentar qualquer crise. É por isso que
todos os grandes países do mundo estão em recessão. O mundo perdeu 70 milhões
de empregos nesta crise mundial,  e  o Brasil  gerou 22 milhões de empregos com
carteira assinada nos últimos 12 anos. É isso que essa turma do Fernando Henrique
não engole. E é por isso que eles patrocinam as manchetes negativas. É por isso
que, quando eles estão levando vantagem, eles se associam a todo mundo, como se
associaram a Eike Batista para aplicar golpe no País, com o Malan, com o ex-ministro
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Fernando Henrique Cardoso, com toda essa turma, e depois saem fora. É assim que
eles fazem. Eles governavam o País para uma pequena minoria.

E o presidente Lula, deputado Rogério, fez o milagre da distribuição melhorando o
salário mínimo, dando condição de compra ao trabalhador,  gerando emprego com
programas sociais, com o ProUni, com o Fies, com o Minha Casa Minha Vida, com o
Luz para Todos, com o Água para Todos, com o Pronaf. Foram R$25.000.000.000,00
para a agricultura familiar. E na época deles não chegava a R$1.000.000.000,00. É
por isso que eles não admitem que este país é um outro país, é um outro Brasil.

E agora as pessoas estão vendo que essa imprensa golpista que propaga o caos,
deputado Rogério, a qualquer custo, torce contra o nosso Brasil. Quando uma revista
Veja apresenta uma manchete mentirosa igual a esta, ela não está torcendo apenas
contra o governo Dilma, ela está torcendo é contra o povo brasileiro.

Então, fiquem de olho, minha gente. Cuidado com o Jornal Nacional, cuidado com
as manchetes da revista Veja, com a Folha de S.Paulo, com os grandes jornais que
querem voltar àquela época de que não temos saudade: a época da fome, a época
do desemprego, a época da falta de esperança, a época que não tinha ProUni, que
não tinha Fies, que não tinha programas como o Minha Casa Minha Vida, época em
que o povo não tinha direito de consumir, que ninguém tinha direito de entrar numa
loja para comprar uma televisão, para comprar um carro.

Lembro-me, deputado Rogério Correia, quando o Lula disse, ainda candidato, na
campanha presidencial, que o seu sonho era virar presidente da República e que o
povo brasileiro pudesse sonhar em ter um carro, uma casa, uma moto, uma televisão,
uma antena parabólica. E hoje a maioria do povo brasileiro conta com esse serviço. É
por isto que estamos aqui hoje, deputado Rogério Correia: para comemorar a Copa e
para dizer que vale a pena ser brasileiro e que o Brasil mostrou ao mundo que pode
organizar  um evento  que chamou a  atenção do planeta  inteiro,  parabenizado por
todos os turistas que aqui vieram. Perguntaram a um turista americano o que ele
achou dos aeroportos, e ele disse que são melhores que os dos Estados Unidos. “Os
aeroportos brasileiros estão muito melhores que os regionais dos Estados Unidos.
Vocês estão de parabéns.”

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, deputado Paulo Guedes. Há
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até uma notícia boa para dar:  os  sul-americanos estão  de parabéns na Copa do
Mundo.  O  Uruguai  acaba  de  desclassificar  a  Itália.  Os  italianos  voltarão  para  a
Europa. A América Latina também está dando um show na Copa. Aliás, a Copa das
Copas, como disse a presidenta Dilma.

Mas,  deputado  Paulo  Guedes,  a  revista  Veja  é assim  mesmo. Chamo de  Veja
bandida ou  Veja fofoca, o nome mais próprio para essa revista. É a mesma revista
que fez uma denúncia infundada, e a estou processando. Disse que a lista de Furnas
era falsa. Lembra? Eu era um dos falsificadores da lista.  Depois apresentamos o
laudo da Polícia Federal mostrando que tudo é verdade. Aliás, em Minas Gerais todo
o mundo sabe que os tucanos fizeram um imenso caixa dois em Furnas naquela
época. É segredo de polichinelo, em Minas todo o mundo sabe disso. E esse é o
papel dessa revista.

Deputado, eu queria acrescentar ao sucesso da Copa e da mobilidade urbana, que
foi um dos pactos que a presidenta Dilma fez a partir dos movimentos de junho, para
dizer  que  o  Brasil  avança  também  no  PAC  e  na  mobilidade  urbana,  que  serão
prêmios  que  teremos  a  partir  da  Copa do Mundo para  todo  o  nosso povo.  Hoje
apresentei um requerimento, e faço questão que V. Exa. nos acompanhe, para que a
Comissão de Transporte  vá até a BR-381,  onde já se iniciaram as obras.  Houve
deputado da oposição à Dilma que veio à tribuna dizer que andaria de joelhos se
houvesse  alguma  máquina  fazendo  obra  na  BR-381.  Já  estou  preparando
esparadrapo e mercúrio-cromo para colocar nos joelhos desse pobre deputado, que
terá que andar de joelhos na BR-381, que está cheia de máquinas operando. Isso só
começou porque a Dilma resolveu licitar a obra e o projeto. Enquanto o projeto ficou
com o governo do Estado, a obra não saiu.

O  deputado  Paulo  Guedes*  -  É  igual  ao  projeto  do  metrô,  deputado  Rogério
Correia.

O deputado Rogério Correia* - Metrô e Anel Rodoviário.
O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Até  hoje  eles  não  entregaram,  entregam  aos

pedacinhos.
O deputado Rogério Correia* - Não entregam. Querem boicotar Minas para dizer

que a culpa é do governo federal. Esta é a única atitude que o governo do Estado faz
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hoje: boicotar Minas para tentar jogar a responsabilidade para o governo federal. Uma
maldade com o povo mineiro, a que temos assistido. Parabéns, deputado, pelo seu
pronunciamento e pela defesa que faz do Brasil. Não é defesa do PT, mas do Brasil.

O deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, deputado Rogério Correia. Registro a
presença  dos  vereadores  Ciderley  e  Guim  Carneiro,  de  Itamarandiba,  que  nos
prestigiam com sua presença na reunião de hoje à tarde.

Deputado Rogério Correia, não foi só a revista Veja. A Folha de S.Paulo também,
depois de muito tempo, publicou a seguinte manchete: “Copa custa só um mês de
gastos com a educação”. Isso está na Folha de S.Paulo de hoje. Isso depois de ficar
quatro anos mentindo, dizendo que os recursos públicos estavam sendo desviados
para fazer a Copa, que se gastava um absurdo com a Copa. Nenhum jornal, nem a
Veja,  nem a  Rede Globo,  ninguém falou  que os estádios  foram construídos com
recursos financiados pelo BNDES e pela Caixa, e que esses recursos voltarão aos
cofres do governo. Só agora, depois de mentir tanto e ver que mentira não colou, que
a imprensa brasileira foi desmoralizada pela imprensa internacional, e, acima de tudo,
deputado Rogério Correia, desmoralizada pelos fatos.

Esta é a melhor Copa da história,  a Copa das copas, como disse a presidenta
Dilma,  com  partidas  emocionantes,  muitos  gols,  muita  vibração,  e  os  turistas
festejando. Os turistas estão impressionados com a receptividade do povo brasileiro.
Por isso quero parabenizar  o povo de Minas Gerais,  o povo brasileiro,  todos que
acreditaram  que  o  Brasil  poderia  realizar  uma  grande  Copa  e  também  os  que
acreditaram na imprensa, que ficaram contra, mas agora estão vendo que a realidade
é outra, que não era bem assim, que não é a calamidade que a imprensa vendia para
o mundo e para o Brasil. Portanto, vamos continuar torcendo.

Dia  28,  próximo sábado,  o  Brasil  estará  em  Belo  Horizonte,  no  Mineirão,  para
enfrentar o Chile. Então vamos torcer pelo Brasil, vamos torcer pelo sucesso da Copa
e para que o Brasil continue no rumo certo, gerando emprego, renda, acreditando
sempre no povo brasileiro e na nossa presidenta Dilma. Que ela continue governando
para todos, mas especialmente para os que mais precisam. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.
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O  deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  Presidente  Deputado  Ivair  Nogueira,  Sras.
Deputadas  e  Srs.  Deputados,  boa  tarde.  Quero  saudar  toda  a  gente  querida  da
grande e poderosa Minas Gerais. Gostaria de iniciar as minhas palavras saudando
todos  vocês  de  Medina.  Nesta  semana,  recebi  o  título  de  Cidadão  Honorário
Medinense e também participei, presidente Ivair, da reinauguração do Hospital Santa
Rita,  para o qual indicamos recursos provenientes de emenda parlamentar.  Esses
recursos estão possibilitando a todo cidadão medinense desfrutar  a inovação e o
melhoramento que o Hospital Santa Rita está propiciando.

Cabe aqui, senhoras e senhores, deixar claro que Medina é uma cidade que muito
necessita  da  ação dos governos.  É uma cidade  com características  de  produção
mineral.  Lá se extrai um granito de excelente qualidade, mas essa extração, essa
indústria  não  se  materializa  em recebimento  de  impostos,  até  porque  o  governo
federal  ainda  não  colocou  em  pauta  a  regulamentação  do  Marco  Regulatório  do
Minério.  Ainda  não  temos,  por  parte  do  governo  federal,  a  regulamentação  da
extração,  que  poderia  dar  a  Minas  Gerais,  especialmente  aos  municípios
mineradores, o recebimento de impostos oriundos da extração mineral. De forma que
o  Município  de  Medina  precisa  muito  da  ação  dos  governos.  Então,  que  nós,
representantes desses municípios, possamos carrear recursos para os setores mais
importantes, como é o caso do Hospital Santa Rita, construído pelo trabalho e luta
dos cidadãos medinenses, que muito se orgulham desse hospital,  que precisa do
esforço de todos os que conhecem Medina.

Daqui a pouco, vou dar um aparte a V. Exa., Doutor Wilson. Vou só complementar a
minha fala.

Ainda, com muito orgulho, presidente Ivair, recebi na última quarta-feira, o título de
Cidadão Honorário  de  Medina.  O  vereador  Sílvio,  autor  da  proposta,  que  teve  a
unânime aprovação da Câmara Municipal, nos dá agora também, além do direito de
nos  alegrarmos com o  título  de  cidadão medinense,  a  responsabilidade de brigar
mais, de estar mais atento, ligando nossas ações ao Município de Medina. Quando se
ganha o título de Cidadão Honorário, além do agradecimento pelo que foi feito, há
também uma grande expectativa que cerca os que estão condecorados com tamanha
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honraria  e  nos  dá,  claro,  um  sentimento  de  maior  responsabilidade  com  esses
municípios.

Assim, quero agradecer à Câmara Municipal de Medina e a todos os vereadores a
aprovação do nosso nome, agora como cidadão medinense. É com muita alegria que
recebemos esse título.

Concedo aparte ao nobre deputado Doutor Wilson Batista.
O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Gostaria, deputado Duarte, de lhe

agradecer o aparte e parabenizar V. Exa. pelos feitos e interesses em favor da cidade
de Medina.

Voltando à discussão da Copa do Mundo, colocada pelos deputados Paulo Guedes
e Rogério Correia, queria deixar um ponto para ser refletido. Não podemos deixar que
o talento do nosso futebol  e a qualidade da nossa Seleção Brasileira...  Disse em
outros  momentos  que  o  único  inocente  neste  campeonato  mundial  é  o  futebol.
Vamos, sim, torcer pela grandeza do nosso futebol e da nossa Seleção Brasileira.
Todo esse espetáculo que estamos vendo é fruto da dedicação do esporte brasileiro.

Entretanto, não podemos nos esquecer de que o sucesso também tem seus gols
contra.  Na preparação desta  Copa do Mundo,  há vários  gols contra.  Há estádios
caríssimos, e muitos inúteis. Tivemos um gasto que supera, e muito, os gastos feitos
por outros países onde as Copas do Mundo foram realizadas anteriormente. Foram
gastos imensos com a construção de estádios em locais distantes, e não sabemos se
eles serão utilizados novamente. Do lado de fora dos gramados o povo está tomando
água no poço. Ao lado de um estádio de milhões, bilhões de investimentos, do lado
de fora ainda encontramos a nossa população carente tomando água no poço, com a
energia elétrica cara e, às vezes, com esgoto a céu aberto na porta de sua casa.
Então, não podemos aceitar tantas mazelas e tantos desperdícios.

Torcemos para que os brasileiros tivessem, à altura do futebol da Seleção, uma
saúde e uma segurança de qualidade. Torcemos pela vitória do Brasil e da Seleção
Brasileira, mas torcemos para que os nossos serviços públicos sejam de qualidade.
Entretanto, vimos uma presidenta, a maior autoridade do País, não poder aparecer
em público numa Copa do Mundo realizada no Brasil. Essa é a demonstração de uma
presidenta frágil e que está verdadeiramente em xeque.
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Estamos aqui  hoje contando que a nossa Seleção,  o nosso futebol  consiga ser
hexacampeão mundial, mas não podemos deixar que esse hexa contamine o nosso
sentimento  e  permita  que esta  Copa do  Mundo  seja  verdadeiramente  a  festa  do
futebol. A nossa presidenta não pode contar com craques do futebol como o Neymar
porque,  ao  seu  lado,  ela  não  tem  praticamente  nenhum  craque.  Isso  já  foi
demonstrado  pelo  maior  julgamento  de  corrupção  do  mundo,  o  mensalão.  Muito
obrigado.

O deputado Duarte Bechir -  Ok,  deputado. Muito engrandece o nosso debate de
hoje a participação de V. Exa. E nós, a partir de agora, temos a chance de direcionar
um pouco da nossa fala a respeito de tal assunto. “Governar significa estabelecer
prioridades."  Esse  é  o  lema  de  todo  bom  governante,  porque  todo  governo  que
assume  o  poder  tem  pela  frente  inúmeras  ações  a  serem  implementadas  em
benefício de seu povo.  O governante é capaz de enxergar todas as demandas e
estabelecer prioridades, listando as mais urgentes e trabalhando pelas de que o povo
mais precisa naquele momento.

Com toda a certeza, deputado Rômulo Viegas, o futebol não se sobrepõe à saúde.
O estádio não pode ser prioritário em detrimento de um hospital  que se encontra
fechado ou de uma cirurgia que precisa ser realizada.

Declarar aqui que a Copa custa um mês de educação é querer comparar uma ação
séria,  necessária,  prioritária,  que é a educação,  a uma ação secundária, que é a
realização de uma Copa do Mundo. São duas vertentes completamente diferentes,
distintas, e que exigem do bom governante o seu saber. A filha do ex-presidente da
CBF declarou para todo o mundo: “Não nos importamos com o que vai acontecer
daqui para frente,  já roubaram o que tinham de roubar”.  Palavras da filha do ex-
presidente da CBF. Já roubaram o que tinham de roubar. É lamentável que o governo,
ao estabelecer prioridades, jogue, assim como joga uma bola, o recurso em um setor,
em um segmento, para atender a quais cidadãos brasileiros?, sob pena de deixar de
lado a saúde, a vida, a nossa tranquilidade. O brasileiro reclama que não tem saúde
nem segurança pública, mas são milhões, a Fifa nunca arrecadou tantos impostos
como vai arrecadar este ano, no Brasil. Em detrimento do cidadão brasileiro, que está
passando por diversas necessidades.
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Concedo aparte ao deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Obrigado. V. Exa. está sendo muito feliz

no seu discurso, e, para auxiliá-lo, vale a pena esperar alguns dias ou meses para
termos notícia do fracasso do PIB brasileiro, que traz diretamente impactos sérios nos
estados. Já vi alguns parlamentares criticarem o PIB de Minas, que Minas tem uma
importância fundamental na balança comercial do País. E quando o Brasil vai mal no
seu PIB, o reflexo é em todos os estados. Queremos a vitória da Seleção Brasileira
para alegrar o povo um pouco, para que o povo brasileiro se sinta um pouco mais
alegre diante de tantos problemas sociais, que precisam de mais recursos para serem
resolvidos. A alegria da Copa é uma situação, mas a segurança pública, a falta de
estrutura, tudo isso vai ter reflexos, e vamos aguardar o PIB brasileiro, que baterá na
casa de menos de 1%. Obrigado.

O deputado Duarte Bechir - Gostaria de complementar a minha fala. Primeiramente,
estava  falando  da  alegria  de  me  tornar  cidadão  medinense.  O  deputado  Doutor
Wilson Batista puxou o assunto para a realização da Copa, e o deputado Rômulo
Viegas nos encaminha para um sentimento que é muito importante, porque quando
se  faz  uma festa  é  porque  o  dono  da  festa  tem  condições  de  fazê-la,  e  aquele
dinheiro gasto com a festa não fará falta a nenhuma outra atividade, a nenhuma outra
ação  de  que  a  sua  família  precise.  O  dono  da  festa,  que  propicia  alegria  e
descontração, pega o recurso e o joga para construir estádios que não terão utilidade
depois da Copa do Mundo. Pergunto: qual é o time do Estado do Amazonas que hoje
está  liderando  ou  que  tenha  tido  alguma  atuação  no  Campeonato  Brasileiro
recentemente, que possa ser lembrado por um brasileiro? Qual o time de Brasília que
teve,  nos  últimos  anos,  um  posicionamento  no  Campeonato  Brasileiro  para  que
Brasília também construísse uma arena? Nenhum dos dois tem. Pergunto ao dono da
festa: em qual canto do País, em qual cidade, em qual estado está faltando saúde?
Em qual canto do País,  em qual  estado, em qual cidade está faltando segurança
pública? Em qual canto deste país existe uma comunidade totalmente satisfeita com
as realizações do governo federal?

O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  nos  premia  perguntando  por  que  a  atual
ocupante da Presidência da República não se faz presente nas realizações dos jogos
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no seu país. Justificam ou tentam justificar que as vaias à presidente, oferecidas por
ocasião da abertura da Copa, eram daqueles que podiam comprar os ingressos, mas
que o cidadão que não pode comprar ingresso, se lá estivesse, teria se comportado
de forma diferente.

Mas se aqueles que lá estiveram fizeram o ato por não terem educação, é bom
lembrar que o brasileiro está sem saúde, o brasileiro está sem proteção para suas
indústrias  falidas,  o  cidadão brasileiro  está  sem segurança pública,  com sua vida
ameaçada em todo e qualquer lugar deste país. O deputado Antônio Carlos Arantes,
defensor  da  nossa  agricultura,  tem  discutido,  em  inúmeros  momentos,  a  falta  de
segurança nos sítios e nas fazendas dos produtores, onde há roubos até de tratores.
Se aqueles brasileiros não tiveram educação para se comportarem é porque, para
outros brasileiros, está faltando o essencial, está faltando o mínimo que um país pode
oferecer.

Vou encerrar, meu caro presidente, dizendo que, se uma determinada revista, se
um determinado segmento da nossa comunicação é antigoverno federal, se alguém,
se algum partido, se algum governante deste país propôs medida para regulamentar
a imprensa, para barrar a imprensa, isso é coisa deste governo que está aí presente.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, peço a recontagem dos deputados, por
favor.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das
deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 27 deputados. Portanto, há quórum para a

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª
Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações



2345
____________________________________________________________________________

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 Gilberto Abramo - Sr. Presidente, quero parabenizar o deputado Duarte

Bechir, que será agraciado como cidadão honorário de Medina, cidade que realmente
necessita  de  mais  infraestrutura.  Isso  me  remete  aos  poucos  investimentos
destinados à região, que infelizmente não são para o benefício da população.  Se
houvesse investimentos para a população,  acredito que não apenas Medina,  mas
toda  a  região  estaria  num  patamar  diferenciado.  Mas,  infelizmente,  alguns
investimentos têm objetivo empresarial, algumas obras são realizadas apenas para
atender  a  um ou outro  setor.  Isso  nos  deixa  muito  tristes.  Quando cobramos  do
governo  investimentos  na  região,  temos  dificuldade.  Quando  é  para  atender  aos
interesses  de  um  ou  de  outro,  infelizmente  alguns  conseguem  de  mão  beijada.
Parabenizo V. Exa. por esse mérito, deputado Duarte Bechir. Seja bem-vindo a essa
luta. Que possamos fazer de Medina uma cidade melhor. Obrigado, presidente.

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

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 67/2014, do deputado
Antônio Carlos Arantes e outros. Pelo BTR: efetivos -  deputados Luiz Henrique e
Fabiano Tolentino;  suplentes  -  deputados Leonardo Moreira  e Duarte Bechir;  pelo
BAM: efetivos - deputados Inácio Franco e Duilio de Castro; suplentes - deputados
Anselmo José Domingos e Tiago Ulisses; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivo -
deputado  Rogério  Correia;  suplente  -  deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Designo.  Às
Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre  a  Indicação  nº  102/2014.  Pelo  BTR:  efetivos  -  deputada  Luzia  Ferreira  e
deputado Gustavo Valadares; suplentes - deputados João Leite e Fred Costa; pelo
BAM: efetivo - deputado Tiago Ulisses; suplente - deputado Inácio Franco; pelo Bloco
Minas sem Censura: efetivos - deputados Paulo Lamac e Gilberto Abramo; suplentes
- deputados André Quintão e Carlos Henrique. Designo. Às Comissões.
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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 8.374, 8.399 a 8.402 e
8.404 a 8.409/2014, da Comissão do Trabalho, 8.375, 8.379 e 8.382 a 8.384/2014, da
Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, 8.376/2014, da Comissão de Saúde,
8.377, 8.378, 8.381 e 8.385 a 8.390/2014, da Comissão de Direitos Humanos, 8.397 e
8.403/2014, da Comissão de Segurança Pública, 8.398/2014, da Comissão de Meio
Ambiente, e 8.380 e 8.391 a 8.396/2014, da Comissão da Pessoa com Deficiência.
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 Administração Pública - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em 16/6/2014,

dos Requerimentos nºs 8.139 e 8.140/2014, do deputado Leonardo Moreira;
do Trabalho - aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 16/6/2014, dos Projetos

de  Lei  nºs  5.190/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  5.192/2014,  da  deputada
Rosângela  Reis,  com  a  Emenda  nº  1,  5.195/2014,  do  deputado  Inácio  Franco,
5.198/2014,  do deputado Antonio Lerin,  5.212/2014,  do deputado Ulysses Gomes,
com a Emenda nº 1, e 5.221/2014, do deputado Antonio Lerin, e dos Requerimentos
nºs  8.089/2014,  do  deputado  Gil  Pereira,  e  8.250/2014,  do  deputado  Celinho  do
Sinttrocel;

de Segurança Pública (2) - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 17/6/2014,
dos Requerimentos nºs 8.230 a 8.233, 8.237 a 8.248, 8.252 a 8.254 e 8.256/2014, do
deputado Cabo Júlio,  e  8.249 e  8.257/2014,  do  deputado Sargento  Rodrigues;  e
aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 24/6/2014, dos Requerimentos nºs 8.298 a
8.300/2014, do deputado Sargento Rodrigues, e 8.301 e 8.302/2014, do deputado
Cabo Júlio;

e  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em 24/6/2014,  do
Projeto de Lei nº 5.203/2014, do deputado Rômulo Veneroso, e dos Requerimentos
nºs 8.107/2014, da Comissão Extraordinária das Águas, e 8.152/2014, da deputada
Liza Prado (Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimento  do deputado Celinho do Sinttrocel em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5.215/2014 (Arquive-se o
projeto.); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento
do deputado Alencar da Silveira Jr. em que solicita o desarquivamento do Projeto de
Lei nº 1.205/2000; e, nos termos do inciso XVI do art.  232 do Regimento Interno,
requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita a inclusão em ordem
do dia do Projeto de Lei nº 1.353/2011.

O presidente -  A presidência verifica,  de plano,  que já  se configurou o  quórum
necessário para votação.

Votação de Requerimentos
O  presidente  -  Requerimento  da  Comissão  do  Trabalho  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Associação  Mineira  de  Municípios  pedido  de  providências  para
orientar os municípios associados para que mantenham em seus quadros funcionais
os trabalhadores que ingressaram no serviço público, sem concurso, entre os anos de
1983  e  1988,  até  que  seja  apreciada  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº
54/1999, em tramitação na Câmara dos Deputados. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  do  Trabalho  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte pedido de providências para que
o SindGuardas seja convidado a participar das negociações, com a Prefeitura de Belo
Horizonte,  que  tratam  do  não-parcelamento  do  pagamento  do  Adicional  de
Periculosidade. 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 enviado à
Secretaria da Fazenda de Montes Claros e ao prefeito desse município pedido de
informações sobre a regularidade do terreno localizado na Avenida João XXIII, atrás
do Posto São Geraldo,  no Bairro Santa Cruz-Jardim Brasil,  no que diz respeito à
quitação do IPTU. 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 Direitos Humanos em que solicita seja enviado ao

prefeito  municipal  de  Montes  Claros pedido  de informações  sobre  o  interesse da
administração municipal no terreno localizado na Avenida João XXIII, atrás do Posto
São Geraldo, no Bairro Santa Cruz-Jardim Brasil, informando também se há intenção
de desapropriá-lo para fins de incorporação ao patrimônio público ou para transformá-
lo em zona especial com vistas à habitação social. 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 enviado à
coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos Pauline Reichstul; ao
Sr. Duval Fernandes, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais;
ao arcebispo metropolitano de Belo Horizonte; às Sras. Luciana Pereira Lorenzi  e
Roseme Dazulmé, membros do Centro Zanmi; ao Sr. William dos Santos e à Sra.
Delze dos Santos Laureano, respectivamente, presidente e membro da Comissão de
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais -, pedido
de providências para garantir  aos imigrantes que vivem no país acesso a direitos
fundamentais de trabalho, moradia, educação e saúde. 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
aos presidentes do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de
Minas Gerais - Sindasp-MG, da Associação dos Agentes de Segurança do Sistema
Prisional e Socioeducativo do Norte de Minas - Montes Claros - MG, da União dos
Agentes Penais - Unape e do Centro Social dos Cabos e Soldados PM e BM - CSCS
- pedido de providências para que acompanhem a situação do agente penitenciário
João Alcides Cardoso de Freitas, lotado na penitenciária de Francisco Sá e atingido
por arma de fogo em serviço, enquanto realizava escolta de presos, em 29/4/2013,
envidando  esforços  para  garantir  ao  servidor  o  imediato  e  integral  acesso  ao
atendimento  de  saúde  necessário  e  para  regularizar  sua  situação  funcional,  até
mesmo com a eventual concessão de aposentadoria. Em votação, o requerimento. As
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deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Vanderlei Miranda em que
solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 5.165/2014
seja apreciado em primeiro lugar.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do deputado Duarte Bechir em que solicita a inversão da
pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 378, 438 e 1.055/2011,
3.037/2012, 4.183 e 4.401/2013 e 5.006/2014 sejam apreciados logo após o Projeto
de Lei nº 5.165/2014, 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 Rômulo Viegas - Presidente, solicito recomposição de quórum.
O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 32 deputados. Portanto, há quórum para a

discussão das matérias constantes na pauta.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.165/2014, do procurador-geral de

justiça,  que fixa o percentual,  relativo  ao  ano de 2014,  para  a revisão anual  dos
vencimentos  e  dos  proventos  dos  servidores  do  Ministério  Público  do  Estado  de
Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração
Pública.
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Questão de Ordem
O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, após a discussão do deputado Rogério

Correia,  vamos  votar  imediatamente,  então  solicito  aos  nobres  pares  que  todos
permaneçamos em Plenário para podermos encerrar a discussão e a votação, em 1º
turno, do projeto. Peço a V. Exas. que compreendam. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o deputado
Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputados e deputadas, esse projeto
de lei é do procurador-geral de justiça e fixa o percentual, relativo ao ano de 2014,
para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Ministério
Público do Estado de Minas Gerais. Esse projeto está com parecer favorável de todas
as comissões e vai estabelecer - enviado pelo procurador-geral Carlos André Mariani
Bittencourt  -  o  índice  de  reajuste  de  6%,  correspondente  ao  Índice  Nacional  de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, estimado para o período de 2013 a 2014; ou
seja, o percentual inflacionário de maio de 2013 a abril  de 2014, de 6%, que é o
índice inflacionário anual.

Antes  de  discutir  o  valor  em  si  e,  evidentemente,  fazer  o  meu pronunciamento
favorável ao projeto, eu gostaria de repetir esse índice inflacionário: Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - de 6%. Aqueles que veem o Brasil com
olhar do pessimismo, como citou o deputado Paulo Guedes, que torceram para que a
Copa não desse certo, como a revista  Veja -  fofoca -, que foi mostrada aqui hoje,
dizendo que os estádios só estariam prontos em 2038, que os aeroportos não iriam
funcionar, que estariam abarrotados e nós íamos passar a maior vergonha com os
estrangeiros... Lembram-se disso? E a televisão falava isso o dia inteiro.

Até o Ronaldo Fenômeno meteu-se a falar de política, disse que tinha vergonha do
Brasil.  Dizem que agora o  Fuleco está com vergonha do Ronaldo.  Viu,  deputado
Marques,  o  Fuleco  ficou  com  vergonha  do  Ronaldo.  Ele  disse  que  estava  com
vergonha do Brasil,  agora o Fuleco está com vergonha dele. Ele fica lá na Globo
dizendo o que ela manda, agora passou vergonha. Quem está com vergonha é o
Brasil, dele. Os aeroportos estão funcionando com uma média muito melhor do que a
que todos julgavam e sendo elogiados pelos estrangeiros. Os pessimistas disseram:
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“Não,  não  haverá  Copa.  Os  aeroportos  não  suportarão.  É  muita  gente  nos
aeroportos”.  Pois  bem,  os  aeroportos  foram  ampliados  a  tempo  e  estão  em
funcionamento  mais  do  que  satisfatório.  Os  estrangeiros  estão  comemorando  e
elogiando,  caso do ex-zagueiro  norte-americano que cronometrou  32 minutos,  da
hora que ele entrou e saiu da alfândega, desembarcou e pegou o ônibus, que foi mais
rápido do que em qualquer aeroporto dos Estados Unidos da América do Norte. É
mole? Portanto, nada de vexame. Vexame é a revista Veja mais a Exame, que é igual
a vexame. Aí está certo. O Brasil deu uma aula na questão dos aeroportos.

Disseram também que ia faltar luz. Lembram-se disso? Disseram que ia ter apagão,
que na Copa ia ter apagão. A última fofoca que disseminaram pela rede, os coxinhas,
tucanos e tucanoides, é que ia acabar a luz na hora do jogo do Brasil porque muita
gente ia  fazer pipoca no micro-ondas. “Vai acabar  a luz no Brasil  porque é muita
gente  fazendo  pipoca  na  mesma  hora  no  micro-ondas.  Então,  não  vai  ter  luz”.
Disseram que, no trânsito, a gente não ia poder nem andar. Estão aí os estrangeiros
satisfeitos, elogiando, dizendo que é a Copa das Copas. Fora o futebol,  que está
muito bonito, e a América Latina dando um  show para alegria dos nossos olhos e
vendo uma Copa muito bonita, com muito entusiasmo.

Desculpe-me,  presidente.  É  verdade.  Eu  me  entusiasmei  porque  falava  dos
pessimistas. Os pessimistas disseram também que a inflação no Brasil ia estourar.
Está sendo solicitado um reajuste para os servidores - é o projeto que passo a discutir
- de 6%, o IPCA. São 6%. Vocês se lembram de quanto era a inflação nos tempos de
Fernando  Henrique  Cardoso?  Chegava  a  18%,  20%  ao  ano.  Esse  era  o  índice
inflacionário de Fernando Henrique Cardoso. Era uma média alta, muito mais alta do
que a média inflacionária do governo Lula e do governo Dilma.

Pergunto ao povo brasileiro: alguém quer voltar atrás, à época em que não havia
emprego,  não  havia  Copa,  não  havia  nada,  havia  inflação  alta,  desemprego  e
miséria? É óbvio que não. Por isso os pessimistas deixaram transparecer algo irreal
no Brasil, para tentar, com isso, desvirtuar a realidade e tentar voltar a um passado de
que o povo brasileiro não tem medo, não, tem é pavor. Pavor de retornar ao que era o
Brasil.

Faço essa observação, abro esse parêntese, Sr. Presidente, exatamente pelo que
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estamos  discutindo  aqui  no  projeto.  Os  servidores  públicos  do  Ministério  Público
estão reivindicando um índice de 6%, o índice inflacionário. Se fosse no governo de
Fernando Henrique,  estariam aqui  reivindicando 25%. Antes disso,  discutia-se até
gatilho. Quando chegasse a 20%, acionava-se o gatilho para o prejuízo ser menor.
Lembram-se disso? E a  pauta de reivindicação do movimento  sindical  -  o  Durval
lembra-se disso -, era acionar o gatilho. Quando chegasse próximo a 20%, acionava-
se o gatilho para a recomposição salarial. Era outro tipo de reivindicação. Era o País
da inflação.

Mesmo  assim,  o  fundamental  era  garantir  os  empregos,  porque  a  fila  de
desempregados  era  enorme.  Quem  não  se  lembra  daquelas  filas  enormes  de
desempregados e das empresas sempre com a placa “Não há vagas”? Isso era o
Brasil daquela época.

Quando vejo hoje os pessimistas apostarem que o Brasil não vai dar certo, não sei
se sinto dó, pena ou se morro de rir, porque felizmente o Brasil tem dado certo, e o
apontamento é que vamos melhorar ainda mais o País. É certo, Sr. Presidente, que
muito tem de ser feito, e precisamos reconhecer isso. É evidente que um governo, um
país  que não  reconhece suas  debilidades,  suas  fraquezas  e  seus  defeitos  é  um
governo que não avança.

Um deles é exatamente o que estamos vendo no projeto de lei. É preciso haver um
mecanismo,  como  o  do  salário-mínimo,  de  recomposição  salarial  no  mínimo  da
inflação, mas que, de preferência, aumente a renda do conjunto dos trabalhadores
por meio de projetos de lei que permitam, na data-base, a recomposição salarial. É o
que queremos votar para o Ministério Público, o que já votamos para o Tribunal de
Justiça e o que queremos que o Poder Executivo de Minas faça.

Outro problema de Minas: infelizmente as categorias referentes ao serviço público
têm  um  piso  salarial  menor  que  a  média  do  piso  salarial  nacional,  em  especial
aquelas categorias mais numerosas. Cito, por exemplo, o caso das professoras, dos
professores e dos trabalhadores da educação. Estes têm, em Minas Gerais, um piso
inferior ao piso nacional da categoria, o que é lamentável, porque somos o 3º estado
de maior PIB. Portanto, deveríamos estar pelo menos em 3º lugar no que diz respeito
ao  salário  dos  professores.  Somos  o  17º  estado  em  salário  de  professoras  e
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professores, ou seja, são as professoras e professores mais mal pagos do Brasil. E
não adianta dizer que elas são malcasadas, como já disseram anteriormente outros
governantes. Elas são mal pagas mesmo e recebem um salário muito pequeno em
relação ao trabalho, ao serviço que fazem.

Aqui em Minas, isso ocorreu graças a um truque que foi feito contra a educação,
aliás, dois truques. O primeiro deles foi transformar piso em subsídio, infelizmente
com  a  ajuda  desta  Casa.  A maioria  dos  deputados  desta  Casa  é  devedora  aos
professores e professoras de um piso salarial adequado, porque caíram na cantilena
do  governo  do  Estado de Minas  Gerais,  do  PSDB,  de  aplicar  o  que é  chamado
subsídio e engolir os ganhos que os professores têm ou tinham em suas carreiras.
Estabeleceram portanto um patamar que não é o mínimo do piso, mas, sim, quase
que o teto que pode ganhar um professor no Estado de Minas Gerais, engolindo as
vantagens da carreira. Esse truque inventado pelo governo fez com que, em Minas
Gerais, os professores parassem.

Deputado Vanderlei Miranda, V. Exa. foi um dos que votou a favor das professoras,
porque o governo, naquela ocasião, não só instituiu o subsídio, mas também passou
a não dar o índice de reajuste anual, que é o índice da categoria em nível nacional.
Tivemos três reajustes após isso. Num ano, 22%; no outro, 10%; e no outro, 8%. Em
Minas, foram 5%, 5% e, neste ano, até agora nada. Pode chegar ao máximo de 5%, o
que levou, em três anos, a um arrocho, que já era grande, fenomenal no salário das
professoras  e  professores  em  Minas  Gerais.  Eles  não  têm  sequer  esse  reajuste
inflacionário que estamos tentando garantir  agora para o Ministério Público e que
queremos que seja parte do Executivo. Citei aqui o exemplo das professoras e dos
professores.

O  segundo  truque  que  o  governo usou  contra  a  educação,  desde  a  época  do
governo Aécio Neves em 2003 foi não cumprir a Constituição Estadual. Portanto, faço
um alerta ao Ministério Público para que esteja mais atento às ações que precisam
ser impetradas contra o governo.

Desde 2003 não se cumpre o mínimo constitucional de 25% na educação. A média
tem  sido  21%,  o  que  gerou  um  déficit  com  a  educação  de  aproximadamente
R$8.000.000.000,00. Isso é muito dinheiro. R$8.000.000.000,00 dariam para fazer a
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reforma e ampliação de todas as escolas públicas mineiras, colocando, por exemplo,
quadra coberta. Metade das escolas públicas em Minas não têm quadra coberta no
ensino médio. Imaginem uma escola que não tenha quadra coberta para o seu aluno
em pleno ano da Copa das copas. Isso acontece em Minas Gerais. Mas, se levarmos
em consideração que o governo retirou R$8.000.000.000,00 ou deixou de colocar
R$8.000.000.000,00  do  que  manda  a  Constituição,  vamos  entender  por  que  em
Minas Gerais a situação da educação é pior do que em âmbito nacional. Não estou
dizendo que a situação em âmbito nacional esteja a contento, tanto que a presidenta
Dilma, sabendo que esse é um dos gargalos do País, mandou um projeto de lei para
a Câmara Federal, que foi aprovado, passando o PNE para 10% do PIB, e colocando
75% dos  royalties do pré-sal para o sistema educacional.  Ela sabe que o sistema
educacional é deficitário, mas agiu em favor da educação. Aqui, faz-se o contrário.
Retira-se da educação o pouco que já é obrigatório.

Vejam a diferença de comportamento de um governo para o outro. O governo da
Dilma reconhece o problema e busca resolver, enquanto o daqui varre a sujeira para
debaixo  do  tapete,  faz  propagandas  mentirosas  dizendo  que  o  problema  está
resolvido.  Deu  para  perceber  a  diferença,  e  é  bom  que  o  povo  mineiro  também
perceba. Problemas sempre existirão no Brasil, no Estado e no seu município. Mas
jamais - e fica essa lição para o eleitor - escolha um governo que vai esconder os
problemas,  porque  ele  dirá  que  os  problemas  não  existem  e  não  atentará  para
resolvê-los, fazendo com que se agravem. É o que acontece no Estado de Minas
Gerais.

Eu  citei  a  educação,  que  é  a  minha  área,  mas  também  poderia  citar  a  saúde
pública, em que o governo do Estado usou o mesmo truque, não aplicou 12% na
saúde pública,  levando os  municípios  mineiros  -  os  prefeitos  de  qualquer  partido
político sabem disso - a ter de investir 20%, 22%, 28%, 30% na saúde, e não os 15%
constitucionais, porque o governo de Minas só estabelece 9%, 10%, 11%, jamais os
12%. Isso gerou um déficit,  de 2003 até hoje,  do governo do PSDB,  do  senador
Aécio, até os dias de ontem, do ano passado, de também outros R$8.000.000.000,00
na  saúde  pública.  O  que  fez  o  senador  Aécio  Neves?  Conseguiu  escamotear  e
esconder, fazendo com que o Ministério Público retirasse a denúncia que já estava
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para  ser  julgada no Tribunal  de  Justiça,  como se isso  resolvesse o  problema de
Minas. Ele pode ter resolvido o seu problema de improbidade parcialmente, mas isso
vai voltar. E a Dra. Roseli, procuradora que observa essas questões atentamente no
Ministério Público, já disse que recorrerá desse malfeito do Tribunal de Justiça e do
próprio procurador-geral do Ministério Público, que, em vez de analisar o que estava
sendo de fato feito pelo governo do Estado, preferiu não dar sequência a essa análise
das contas daquele governo. Mas sem sombra de dúvidas isso passou a fazer parte
do conhecimento da população mineira e do Brasil. Minas Gerais também não aplicou
os 12% no sistema educacional e de saúde e está devendo R$8.000.000.000,00 para
a saúde pública.

A inflação de 6%, correspondente ao IPCA, que é fruto desse projeto, é baixa se
comparada à inflação anterior no Brasil dos tempos de Fernando Henrique Cardoso e
do PSDB.

Eles diziam que era uma inflação altíssima a do governo da Dilma. Ora, analisamos
agora e percebemos que não, quando se constatam os dados. Quem dera se o Brasil
tivesse anteriormente pleno emprego, como tem hoje, e inflação baixa. Agora se torna
possível  no Brasil  também enfrentar  outros problemas existentes. Era exatamente
esse pequeno parêntese, Sr. Presidente, que eu fazia em relação ao projeto de lei,
lembrando que é preciso aprová-lo,  que os servidores do Ministério Público estão
aqui atentos a esse fato. Por isso, torna-se necessária a aprovação desse projeto de
lei.

Infelizmente hoje, quando o projeto já está em 2º turno, não estamos conseguindo o
quórum para sua aprovação. Creio eu que exista um consenso entre o conjunto de
deputados e deputadas e dos partidos políticos em relação ao projeto dos servidores
do Ministério Público aqui presentes e o índice reivindicado, como recomposição da
meta inflacionária de 6% durante o ano passado.

Vim aqui, também em nome do Bloco Minas sem Censura, para me solidarizar com
esses  servidores  públicos  e  acenar  para  que  os  servidores  públicos  de  outros
Poderes, em especial do Poder Executivo, possam também ter este ano a garantia do
índice  inflacionário.  Não  está  garantido  a  eles,  Sr.  Presidente,  o  mesmo  índice
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garantido nesse projeto. Por isso citei as professoras. Citaria também os servidores
da saúde, que se mobilizaram e estiveram em greve recentemente.

Queria novamente agradecer a ajuda do deputado Luiz Humberto Carneiro. Ele nos
ajudou na abertura das negociações, no caso da saúde e da educação.

Iniciou-se com o governo, apenas agora, recentemente,  uma conversa em torno
desse  índice  de  reposição  inflacionário.  Esse  índice  terá  de  ser  estabelecido,
segundo o governo,  apenas em outubro.  O problema é que outubro já é mês da
eleição. Não sabemos quem será o próximo governador. Se o próximo governador
der outro índice será, no mínimo, deselegante. Um governador sai e deixa para o
outro governador a tarefa de fixar o índice inflacionário.

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Estávamos aqui, deputado Duarte Bechir, fazendo um
esforço para a aprovação do projeto. No entanto, posso observar, presidente, que, ao
invés  de  maior  número  de  deputados,  nosso  quórum  acabou  por  diminuir.  Não
obtivemos quórum no dia de hoje, mas já deixo aqui meu pedido para que guarde
meu tempo. Solicito a V. Exa. que, observando que não há quórum, possa, de plano,
encerrar a reunião.

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 25, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.609/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
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de utilidade pública o Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac, com sede no Município
de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/10/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.609/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

dos Idosos Santa Luiza de Marillac, com sede no Município de Juiz de Fora.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  6º  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou equivalentes; e o § 1º do art. 29 determina que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a pessoa jurídica com as mesmas características
da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 4.609/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - Duilio de Castro - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.905/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  da  deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
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utilidade pública o Grupo Teatral Amador Sol - Grutas -, com sede no Município de
Araguari.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.905/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Teatral Amador Sol - Grutas -, com sede no Município de Araguari.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do
art.  4º,  que seus dirigentes não serão remunerados; e, no art.  11, item I, 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 4.905/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Leonídio  Bouças,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.988/2014

Comissão de Saúde
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  institui  o  Dia  de
Conscientização sobre a Epilepsia no Estado.
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Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda 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 o Dia Estadual de Conscientização sobre a

Epilepsia, que incidiria no dia 7 de setembro.
A epilepsia é um conjunto diversificado de desordens neurológicas caracterizadas

por descargas elétricas anormais dos neurônios, as quais podem gerar convulsões.
Os sintomas variam conforme a área do cérebro afetada pelas convulsões e podem
incluir distúrbios de movimento, de sensações (incluindo visão, audição e paladar), de
humor (como depressão e ansiedade) e de função cognitiva. Atualmente, cerca de 50
milhões de pessoas sofrem de epilepsia no mundo inteiro, e quase 90% delas vivem
em países em desenvolvimento.

Segundo  o  artigo  Percepção  de  Estigma  na  Epilepsia  (disponível  em:
<http://www.scielo.br/pdf/jecn/v12n4/a05v12n4.pdf>;  acesso  em:  5  jun.  2014),  os
acometidos pela epilepsia relatam que o preconceito é uma das maiores dificuldades
que  enfrentam  com  a  doença.  Esse  estigma  que  a  doença  carrega  pode  ser
constatado, aliás, na própria etimologia de seu nome, palavra de origem grega que
significa “ser invadido, dominado ou possuído”.

O artigo ainda informa que o preconceito em relação à epilepsia não é recente: já
nos  anos  2000  a.C.,  há  registros  na  Babilônia  de  que  os  escravos  podiam  ser
devolvidos se manifestassem crises no prazo de um mês depois de sua compra. Além
de  antigo,  o  preconceito  é  duradouro:  até  1970,  no  Reino  Unido,  pessoas  com
epilepsia eram proibidas de se casarem.

A divulgação de informações sobre a doença é essencial para dissolver o tabu que
costuma envolvê-la. Só assim a população desenvolverá uma atitude adequada em
relação à pessoa com epilepsia e saberá como prestar auxílio emergencial a quem
está sofrendo uma crise epiléptica.

Com esse objetivo, o dia 9 de setembro foi escolhido no País como o Dia Nacional
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de Epilepsia, data que coincide com o Dia Latino-Americano de Epilepsia. Em todo o
mês de setembro são realizadas campanhas de conscientização sobre a doença.

O projeto em análise foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição
e Justiça que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
Apresentou, no entanto, a Emenda nº 1, que visa suprimir o art. 2º do projeto, cujo
comando determina o apoio do Poder Executivo para organização das solenidades. A
justificativa para a emenda é que o artigo viola o princípio da separação dos Poderes,
previsto no art. 2º da Constituição da República. Estamos de acordo com a emenda
apresentada.

Sugerimos, ainda, outra alteração ao projeto em análise. Entendemos que a data
escolhida para o Dia de Conscientização sobre a Epilepsia no Estado deve ser a
mesma instituída em nível nacional,  a fim de alinhar as ações do Estado àquelas
realizadas  em  todo  o  País.  Para  tanto,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a
Emenda nº 2.

Com as alterações propostas pelas Emendas nºs 1 e 2, julgamos que o projeto
pode  contribuir  para  a  dissolução  do  preconceito  ainda  existente  em  relação  à
epilepsia, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.988/2014, com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda
nº 2, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia, que

recairá, anualmente, no dia 9 de setembro.”.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Carlos Pimenta, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
57/2013

Comissão Especial
Relatório

De autoria  de 1/3 dos membros da Assembleia  Legislativa  do Estado de Minas
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Gerais,  e  tendo como primeiro  signatário  o  deputado Anselmo José Domingos,  a
proposição em epígrafe acrescenta inciso ao art. 64 da Constituição do Estado.

Publicada no Diário do Legislativo em 29/8/2013, a proposição foi distribuída a esta
comissão especial para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela objetiva introduzir  na Constituição do Estado dispositivo que

confere maior amplitude à iniciativa popular, de modo a prever a possibilidade de os
cidadãos apresentarem proposta de emenda à Constituição.

Com efeito, a iniciativa popular, prevista tanto na Constituição da República quanto
na  Constituição  Estadual,  qualifica-se  como  instituto  de  democracia  participativa
mediante  o  qual  os  próprios  cidadãos  são  habilitados  a  deflagrar  o  processo
legislativo  acerca  de  determinada  matéria,  desde  que  atendidos  os  requisitos
constitucionais.  Ocorre que tanto a Carta Federal  quanto a Estadual  restringem a
iniciativa popular a projetos de lei. Eis o objetivo da proposição em exame: ampliar o
alcance  da  iniciativa  popular  de  modo  que  também  propostas  de  emenda  à
Constituição possam ser apresentados pelos cidadãos.

No plano federal, a iniciativa popular acha-se prevista no art. 14 da Constituição da
República, segundo o qual a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal
e  pelo  voto  direto  e  secreto,  com  valor  igual  para  todos,  e,  nos  termos  da  lei,
mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.

Já o art. 61, § 2º, da Lei Maior, dispõe que a iniciativa popular poder ser exercida
pela  apresentação  à  Câmara  dos  Deputados  de  projeto  de  lei  subscrito  por,  no
mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com
não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles.

Na esfera estadual,  a  Carta Mineira estabelece, em seu art.  67,  que, salvo nas
hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, a iniciativa popular pode ser
exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei, subscrito por,
no mínimo, 10 mil eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa
legalmente  constituída,  que  se  responsabilizará  pela  idoneidade  das  assinaturas.
Dessas, no máximo 25% poderão ser de eleitores alistados na capital do Estado.



2362
____________________________________________________________________________

Portanto,  em  matéria  de  iniciativa  popular,  há  uma  similitude  de  tratamento
normativo entre a Carta federal e a Carta mineira, ambas estabelecendo rigorosos
requisitos para que os cidadãos possam apresentar proposições legislativas. Tanto
uma como outra preveem o exercício da iniciativa popular somente em referência a
projeto de lei.

A  proposição  em  apreço  pretende,  conforme  dito,  estender  essa  prerrogativa
também para proposta de emenda à Constituição. Assim, a proposta acrescenta um
inciso ao art. 64 da Constituição Mineira, relativo ao rol dos legitimados a emendá-la,
de  modo a incluir  os  cidadãos,  exigindo-se que a iniciativa seja subscrita  por,  no
mínimo, 0,5% dos eleitores do Estado. Faltou, na proposta, a previsão de modificação
incidente também sobre o art. 67, o qual, como visto, estabelece os requisitos para o
exercício da iniciativa popular.

Parece-nos  que  a  proposta  representa  um  significativo  avanço  institucional,
porquanto  fortalece  a  democracia  na  sua  dimensão  participativa,  ampliando  as
possibilidades de atuação do cidadão no processo político-decisório. Pelo texto atual,
essas possibilidades,  ao menos no que toca à iniciativa  popular,  ficam restritas  a
alteração da legislação infraconstitucional. Nos termos da proposta, passaríamos a
ter a possibilidade de os cidadãos alterarem também a Constituição.

Todavia,  conforme  visto,  a  proposição  exige  que  a  proposta  de  emenda  à
Constituição decorrente de iniciativa popular tenha a assinatura de pelo menos meio
por cento do eleitorado, discrepando da exigência atual de 10 mil assinaturas para
viabilizar  a  propositura  de  projetos  de  lei  pelos  cidadãos,  o  que  não  nos  parece
razoável. Nesse particular, é preciso dizer que os requisitos atualmente previstos para
o exercício da iniciativa popular já são bastante rigorosos, o que pode ser atestado
pelo reduzidíssimo número de leis que derivaram desse tipo de iniciativa. Não nos
parece  procedente,  nesse  caso  particular,  o  argumento  de  que  a  alteração  da
Constituição deve ser mais dificultoso do que a da legislação infraconstitucional, pois
tal deve ocorrer em relação aos meios convencionais de se deflagrar o processo de
elaboração legislativa. De fato, tanto para apresentação quanto para a aprovação de
uma proposta de emenda à Constituição exige-se quorum qualificado, de 1/3 e 3/5
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respectivamente.  Trata-se,  evidentemente,  de  se  conferir  maior  estabilidade
normativa a preceitos de status constitucional.

No  que  concerne  à  iniciativa  popular,  conforme  visto,  os  critérios  para  a  sua
operacionalização já são suficientemente rigorosos, de modo que não comparece, no
ponto, razão para distinguir entre proposição de lei ou de emenda à Constituição para
fins de tornar o processamento desta mais dificultoso, ao menos no ponto vestibular
da elaboração legislativa. Preserva-se essa exigência para o momento da aprovação,
quando então deve ser observado o quorum de 3/5 dos parlamentares.

Outro ponto que merece reparo na proposta diz respeito à inexistência de previsão
de hipóteses excludentes da iniciativa popular,  como já ocorre na Carta Estadual,
visto  que o  mencionado  art.  67  estabelece que  matérias  de  iniciativa  privativa  e
aquelas de natureza indelegável não podem ser objeto de iniciativa popular. Andou
bem  o  constituinte  estadual,  ao  estabelecer  tais  restrições,  pois  não  nos  parece
razoável, por exemplo, outorgar à iniciativa popular a possibilidade de desencadear o
processo de elaboração legislativa em matéria afeta à organização judiciária, ou em
matéria referente à estruturação do Poder Executivo. Nem mesmo os parlamentares,
investidos  nos  poderes  de  representação  política,  podem  fazê-lo.  Portanto,  no
substitutivo  apresentado  ao  final  deste  parecer,  propomos  a  manutenção  dessas
ressalvas no texto constitucional.

De  resto,  cumpre  dizer  que  inúmeros  estados  da  Federação  incluem  em  suas
Constituições a possibilidade de iniciativa popular para a apresentação de propostas
de emenda à Constituição, como, por exemplo,  Goiás,  Espírito Santo,  São Paulo,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cumpre dizer ainda que tramita no Congresso
Nacional a Proposta de Emenda Constitucional nº 3, de 2011, que objetiva estender a
prerrogativa de emendar a Constituição da República também aos cidadãos.

À  vista  dessas  considerações,  entendemos  que  deve  prosperar  a  proposta  em
exame, com os aprimoramentos que sugerimos com a formulação do Substitutivo nº
1, apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº

57/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera os art. 64 e 67 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 64 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso IV:
“Art. 64 - (…)
IV - de cidadãos, mediante iniciativa popular, nos termos do art. 67.”.
Art.  2º  -  O  caput do  art.  67  da  Constituição  do  Estado passa a  vigorar  com a

seguinte redação:
“Art.  67  -  Salvo  nas  hipóteses  de  iniciativa  privativa  e  de  matéria  indelegável,

previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Assembleia Legislativa de proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei,
subscritos  por,  no  mínimo,  dez  mil  eleitores  do  Estado,  em  lista  organizada  por
entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade
das assinaturas.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Inácio Franco, presidente - Bosco, relator - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.697/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe dispõe

sobre a construção de rampa de escape a cada 700m nas estradas e rodovias de
Minas Gerais nos pontos onde houver descidas íngremes.

Publicada no Diário do Legislativo no dia 7/2/2013, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  esta  comissão emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo  dispõe  o  único  artigo  do  projeto,  nos  pontos  onde  houver  descidas
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íngremes, o Estado deve construir rampas de escape a cada 700m nas estradas e
nas rodovias de Minas Gerais.

Nos  termos  da  justificação  do  autor,  “o projeto  de  lei  em  questão  visa  evitar
acidentes nas estradas. Assim, na falta de freios, principalmente em uma descida, a
rampa de escape é o meio mais seguro para o motorista evitar esses acidentes, se
deslocando para tal área”.

Embora não seja possível desconsiderar o mérito da proposta, na medida em que
tem o objetivo de diminuir os acidentes em locais sabidamente mais perigosos das
vias, nas descidas íngremes, o projeto não pode prosperar, uma vez que veicula tema
afeto  à  intimidade  do  Poder  Executivo.  Isso  porque  a  construção  de  rampas  de
escape  deve  ser  precedida  de  estudo  técnico  que  justifique  sua  instalação  em
determinado local da via. Ademais, em razão da situação concreta, o estudo técnico
pode  concluir  que  a  sua  implantação  não  é  recomendada,  mas,  sim,  a  de  outro
dispositivo de segurança. Tais fatos evidenciam que a medida em questão não deve
ser  objeto de lei,  mas de ato de outra ordem, tais  como os emanados do Poder
Executivo.  Nesse sentido  leciona a professora  Raquel  Melo  Urbano de Carvalho:
“Com efeito, as próprias características da lei como sua natureza política e abstrata
evidenciam  a  distância  da  realidade  técnica  dos  fatos.  Dai  surgirem  as  normas
administrativas como espaço no qual os direitos e deveres - objeto de inovação na lei
- são operacionalizados e especializados tecnicamente, viabilizando a sua atuação
concreta nas relações sociais.” (Carvalho, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito
Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2009, p.313).

Ademais,  é  importante  frisar  que  a  previsão  em  lei  de  regras  incoerentes,
inconsistentes ou em descompasso com a realidade impede a sua correta aplicação
porque o administrador, ao aplicar a norma, não pode dela se afastar sob pena de
responsabilização.  Por  oportuno,  saliente-se  que,  baixada  em  diligência  ao
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, este órgão
manifestou-se contrariamente à proposta. Segundo a resposta encaminhada a esta
Casa, a implantação de rampas de escape deve levar em conta vários aspectos da
via, como a sua geometria, a ausência ou o desnível do acostamento, bem como o
histórico de acidentes e o comportamento dos seus usuários.
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Adicionalmente,  cumpre-nos  mencionar  que  a  medida  contida  no  projeto,  como
qualquer outra que importe aumento de despesa, deve observar o que determina a
Lei Complementar n° 101, de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF  -,  segundo  a  qual  “a  criação,  a  expansão  ou  o  aperfeiçoamento  de  ação
governamental  que  acarrete  aumento  de  despesa  deve  ser  acompanhada  de
estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subsequentes”. Determina ainda que se faz necessária a declaração
do  ordenador  de  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.

Por  fim,  não  é  possível  desconsiderar  que  o  projeto  em  estudo  pode  afetar
contratos de concessão em vigor. A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal já
declarou  a  inconstitucionalidade  de  leis  estaduais  que  interferiam  em  contratos
administrativos em curso e que criavam encargos para os concessionários,  sob o
argumento de afronta ao princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato e de ingerência do Legislativo na gestão de contratos celebrados pelo
Executivo (ADI 2.229-MC e ADI 2.733-ES, respectivamente).

Ao julgar a mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733-6 contra lei
do Estado do Espírito  Santo que excluía as  motocicletas da relação dos veículos
sujeitos ao pagamento de pedágio, o STF considerou a norma inconstitucional, sob o
argumento de que a iniciativa parlamentar estava afetando o equilíbrio econômico-
financeiro  dos  contratos  celebrados  pela  administração,  contrariando,  assim,  o
princípio da harmonia entre os Poderes. Nos termos da decisão, entendeu-se que o
Legislativo pretendeu, com a edição da referida lei, substituir o Executivo na gestão
dos  contratos  administrativos  celebrados  (Adin  2.733-6/ES,  Relator  Ministro  Eros
Grau, julgamento em 26/10/2005).

No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, esse posicionamento
já foi adotado em diversas ocasiões. Como exemplo, citem-se os Projetos de Lei nºs
194/2011, 299/2011 e 3.508/2012.

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

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 3.697/2013
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - André Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.070/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 29/3/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Na reunião de 16/4/2014, a relatoria solicitou que o projeto fosse, nos termos do art.
301 do Regimento Interno, encaminhado ao autor, para que apresentasse o memorial
descritivo  da  área  a  ser  desmembrada  e  doada;  à  Secretária  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse esta Casa sobre a situação
efetiva do imóvel; e ao prefeito municipal de Matias Barbosa, para que declarasse sua
aquiescência à doação pretendida.

Vencido  o  prazo  previsto  no  citado  art.  301  do  Regimento  Interno  sem  que  a
resposta da Seplag tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.070/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel com área de 7.620m², integrante de
área  total  de  10.000m²,  situado  nesse  município,  na  localidade  de  Cedofeita,
registrado sob o n° 1.530, a fls. 217 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Matias Barbosa.

A transferência de patrimônio público, ainda que para outro ente federativo, deve
obedecer ao disposto no art. 18 da Constituição Mineira, que exige avaliação prévia,
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autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos casos de doação e permuta,
na forma da lei.

Ademais,  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, exige, além
da autorização desta Casa, a subordinação da alienação ao interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel
será utilizado para a construção de casas populares, com o objetivo de diminuir o
déficit habitacional daquela comunidade.

Por seu turno, o art. 2° prevê a reversão do bem 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.

Cabe ressaltar  que,  por  meio da certidão de 22/4/2014,  o prefeito  municipal  de
Matias  Barbosa  manifestou  sua  aquiescência  aos  termos  do  projeto  em  análise,
ressaltando o interesse da municipalidade em receber o imóvel.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, o Substitutivo nº 1, com
a finalidade de incorporar ao texto da proposição o memorial descritivo da parte a ser
desmembrada, para que o cartório possa efetivar a doação autorizada.

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

do Projeto de Lei nº 5.070/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Matias Barbosa a

área de 7.620m² (sete mil seiscentos e vinte metros quadrados), conforme descrição
do Anexo desta lei, a ser desmembrada de imóvel com área de 10.000m² (dez mil
metros  quadrados),  situado  no  local  denominado  Cedofeita,  nesse  município,
registrado sob o nº 1.530, a fls. 217 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Matias Barbosa.
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Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de
casas populares.

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 pela frente, numa extensão de 103m (cento e três

metros),  com a antiga Estrada União Indústria;  de um lado,  na extensão de 65m
(sessenta e cinco metros), confronta com terras do patrimônio de Santa Terezinha; do
outro  lado,  na  extensão  de  10,30m  (dez  vírgula  trinta  metros),  confronta  com  a
estrada que dá acesso à Fazenda de propriedade de Aloyzio Pinheiro Gonçalves de
Andrade,  mais  75m  (setenta  e  cinco  metros),  e  mais  32m (trinta  e  dois  metros),
quando  confronta  com  a  Escola  Benjamin  de  Castro  Lopes;  e,  nos  fundos,  na
extensão de 145m (cento e quarenta e cinco metros), confronta com propriedade de
Aloysio Pinheiro Gonçalves de Andrade, perfazendo uma área de 7.620m² (sete mil
seiscentos e vinte metros quadrados).

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 65/2011

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
utilização de uniforme fora das dependências hospitalares e áreas correlatas em todo
o Estado.

A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do Substitutivo nº 1, com a
Emenda nº 1.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do disposto no art. 189 combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.
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Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise visa a proibir o uso de uniforme fora das dependências

hospitalares por todos os profissionais da área da saúde que mantenham contato
direto  com  pacientes,  a  fim  de  reduzir  o  risco  de  infecções  que  podem  ser
transmitidas por meio dessas vestimentas.

Os uniformes usados por profissionais de saúde para a sua própria segurança, tais
como os jalecos, podem ser veículo de micro-organismos das unidades de saúde
para outras pessoas na rua e, também, o contrário: as mesmas vestimentas podem
trazer para dentro do ambiente controlado da unidade de saúde agentes patogênicos
que podem comprometer a assepsia do local e infectar pacientes, em especial, os
mais frágeis, como crianças e idosos.

Tendo em vista que os profissionais  muitas  vezes  usam essas  vestimentas  em
outros locais fora das unidades de saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego, por
meio da Norma Regulamentadora nº 32, proíbe que os trabalhadores deixem o local
de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas
em suas atividades laborais.

No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1 à proposição em análise. O substitutivo apresentado
altera  a  Lei  nº  13.317,  de  24/9/1999,  que  contém o  Código  de  Saúde  de  Minas
Gerais,  para incluir  dispositivo no seu art.  83, que obriga os  estabelecimentos de
saúde a zelar pelo uso adequado das vestimentas dos funcionários, proibindo que
eles deixem o local de trabalho com as vestes utilizadas em suas atividades laborais.
Uma vez que o conteúdo da proposição exigirá o controle e a fiscalização dos órgãos
de vigilância sanitária, os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas no art.
97  do  mesmo  código,  que  prescreve  as  sanções  cabíveis  na  hipótese  de  não
cumprimento dos comandos de seu art. 83.

A Comissão de Saúde, por sua vez, concordou com a linha geral das alterações
propostas pela Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, apresentou a Emenda
nº 1 ao Substitutivo nº 1 para tornar mais claro o comando, determinando que as
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vestimentas a que a norma se refere são aquelas utilizadas para a biossegurança dos
profissionais  e  que  é  proibida  a  saída dos  trabalhadores  das  unidades  de saúde
vestindo essas peças e equipamentos de proteção individual.

Entendemos que as medidas ora apresentadas contribuem para a prevenção no
campo  da  saúde  pública,  e  medidas  preventivas  já  demonstraram  ser  as  mais
efetivas e de mais  baixo custo.  Julgamos,  portanto,  que o projeto  em comento  é
conveniente e oportuno.

Enfim, diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem
do  assunto,  mantemos  o  posicionamento  adotado  no  1º  turno  de  tramitação  da
matéria, a favor da aprovação da proposição em análise.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 65/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Carlos Pimenta, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Maria Tereza Lara.

PROJETO DE LEI Nº 65/2011
(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde
do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 83 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso:
“Art. 83 - (...)
X - zelar pelo uso adequado das vestimentas de biossegurança e equipamentos de

proteção individual  e não permitir  que os funcionários  deixem o  local  de trabalho
utilizando-os.”

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.055/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe classifica a visão
monocular como deficiência visual.
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Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, retorna
agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do
art.102, XX, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Conforme determina o  §  1º  do  art.  180 do mesmo regimento,  segue,  anexa,  a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto  de  lei  em  tela  tem  o  objetivo  de  classificar  a  visão monocular  como

deficiência visual.
A  Convenção  Interamericana  para  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, realizada na Guatemala
em maio de 1999 e promulgada pelo Decreto Federal nº 3.956, de 8/10/2001, define
pessoa com deficiência como aquela que apresenta uma restrição física, mental ou
sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer
uma  ou  mais  atividades  essenciais  da  vida  diária,  causada  ou  agravada  pelo
ambiente econômico e social.

A  Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência,  adotada  pela
Organização  das  Nações  Unidas  em 13/12/2006  e  com valor  equivalente  a  uma
emenda constitucional, preconiza em seu art. 1º que “pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou  sensorial,  os  quais,  em  interação  com  diversas  barreiras,  podem  obstruir  sua
participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em  igualdades  de  condições  com  as
demais pessoas”.

O conceito enunciado pela Convenção das Nações Unidas promoveu importante
alteração na forma como se considera a deficiência, na medida em que deixa de focar
a  patologia  do  indivíduo  para  destacar  a  restrição,  clara  e  inequívoca,  que  esse
indivíduo enfrenta para participar na sociedade.

Desde a Constituição Federal de 1988, uma série de leis foram editadas no País,
criando um arcabouço legal para a inclusão social da pessoa com deficiência, em
consonância com o enunciado da Conferência das Nações Unidas.

Em âmbito estadual, destaca-se a Lei nº 13.465, de 12/1/2000, que estabelece o
conceito  de  pessoa  com  deficiência  para  fins  de  concessão  de  benefícios  pelo
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Estado,  que  considera,  em  seu  art.  1º,  pessoa  com  deficiência  aquela  que,
comprovadamente,  apresente  desvantagem  no  que  se  refere  à  orientação,  à
independência física ou à mobilidade, ou desvantagem de ordem neuropsíquica que
acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a interação social e
para a independência econômica, em caráter permanente.

Não  há  na  legislação  brasileira,  nem  nas  convenções  internacionais,  qualquer
menção  de  síndromes  ou  doenças  como  definidoras  de  deficiência.  A legislação
define  pessoa  com  deficiência  a  partir  da  delimitação  das  características  e
especificação das desvantagens dela decorrentes (orientação, independência física e
mobilidade, neurológica ou psíquica).

No  1º  turno,  a  proposição  foi  preliminarmente  analisada  pela  Comissão  de
Constituição  e  Justiça.  Confirmada  a  competência  deste  Parlamento  para  legislar
sobre a matéria, a comissão entendeu que a medida proposta no projeto em análise
era pertinente. Entretanto, apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto original de modo
a  garantir  aos  indivíduos  afetados  pela  visão  monocular  que  se  enquadrem  no
conceito de pessoa com deficiência definido na já citada Lei nº 13.465, de 2000, os
direitos e os benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual
para a pessoa com deficiência.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência concordou com o
substitutivo  proposto,  mas  constatou  uma  imprecisão  no  seu  art.  2º,  que  faz
referência ao censo de que trata o art. 295 da Constituição do Estado e que já foi
regulamentado pela Lei nº 13.641, de 13/7/2000. Esse censo é o instrumento que
viabilizará  o  cadastro  das  pessoas  com  deficiência  no  Estado,  permitindo  à
administração  pública  a  análise  das  condições  socioeconômicas,  culturais  e
profissionais dessas pessoas. Informamos que o Projeto de Lei nº 3.399/2012, em
tramitação nesta Casa, dispõe sobre a implantação e a manutenção de cadastro com
informações  sobre  as  pessoas  com  deficiência  no  Estado.  O  referido  projeto  já
recebeu parecer favorável desta comissão em 1º turno. Por esse motivo, quando a
comissão discutiu o projeto em análise no 1º turno, apresentou a Emenda nº 1 ao
Substitutivo nº 1, para excluir o comando relacionado ao referido censo.

Na forma como foi aprovada no 1º turno, a proposição assegura o reconhecimento
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da  pessoa  com  deficiência  como  sujeito  de  direitos  com  o  objetivo  de  evitar  a
segregação  e  a  exclusão,  inclusive  daquelas  pessoas  cujas  limitações  são
decorrentes  da  visão  monocular.  O  reconhecimento  da  diferença  é  condição
necessária para a promoção da igualdade. Somos, assim, favoráveis à aprovação da
matéria na forma do vencido.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.055/2011, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Rômulo Viegas, presidente - Tiago Ulisses, relator - Elismar Prado.

PROJETO DE LEI Nº 1.055/2011
(Redação do Vencido)

Assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular e que se enquadre no conceito
de pessoa portadora de deficiência direitos e benefícios previstos na Constituição do
Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O indivíduo afetado pela visão monocular e que se enquadre no conceito

de pessoa portadora de deficiência definido na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de
2000,  fará jus aos direitos  e benefícios previstos na Constituição do Estado e na
legislação estadual para a pessoa com deficiência.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.037/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe inclui o
acometido  da  síndrome  de  Von  Recklinghausen  (neurofibromatose)  no  grupo  de
pessoas com deficiência.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, o projeto vem agora a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, XX, do Regimento Interno.
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Conforme  determina  o  §1º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,  segue  anexa  a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição  em  pauta  objetiva  reconhecer  o  indivíduo  diagnosticado  com  a

síndrome  de  Von  Recklinghausen,  ou  neurofibromatose,  como  pessoa  com
deficiência,  de  forma a  garantir-lhe  todos  os  direitos  e  benefícios  assegurados  à
pessoa com deficiência no Estado.

Conforme a justificação apresentada pelo deputado, não existe previsão legal para
o reconhecimento da síndrome de Von Recklinghausen como deficiência, de modo
que a proposição é indispensável para garantir às pessoas portadoras da síndrome
os direitos constitucionais assegurados às pessoas com deficiência.

A neurofibromatose é uma doença hereditária que afeta o sistema nervoso e a pele,
mas  pode  ocasionar  também  comprometimento  em  outros  órgãos,  provocando
alterações  ósseas,  endócrinas  e  mentais.  A neurofibromatose  do  tipo  1,  também
conhecida como neurofibromatose periférica ou de Von Recklinghausen, é o tipo mais
comum e ocorre em diversas regiões do mundo. Presume-se que afete mais de um
milhão  de  pessoas,  com  uma  incidência  de  um  caso  em  3  mil  indivíduos,  sem
distinção étnica ou de sexo.

As complicações da síndrome são variadas e costumam levar os indivíduos a um
grande  sofrimento  físico  e  mental,  prejudicando  a  independência,  a  participação
social, a aprendizagem, a autoestima e o bem-estar. Não há cura para para a doença,
mas existem medidas para proporcionar qualidade de vida aos afetados, que incluem
acompanhamento constante de saúde com equipe multidisciplinar, aconselhamento
familiar, apoio psicológico e escolar, uso de medicamentos e cirurgias.

Consideramos  benéficas as  medidas  que  buscam ampliar  e  garantir  direitos  às
pessoas com neurofibromatose que, em função dos comprometimentos da doença,
se enquadrem na condição de pessoas com deficiência.

O Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de
24/10/1989,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa
Portadora de Deficiência, define, em seu art. 4º, as categorias caracterizadoras das
pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. Contudo, não são
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definidas e listadas as causas das deficiências, uma vez que o objetivo é caracterizar
a  condição  de  dificuldade  ou  incapacidade  para  a  realização  de  atividades,  em
relação ao ambiente, a partir de um critério definido como padrão para o desempenho
humano.

A Lei Estadual nº 13.465, de 12/1/2000, que estabelece o conceito de pessoa com
deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado, considera, em seu art.
1º, pessoa com deficiência aquela que, comprovadamente, apresente desvantagem
no que se refere à orientação, à independência física ou à mobilidade, ou de ordem
neuropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a
interação social e para a independência econômica, em caráter permanente. Em seu
art. 2º, a lei define os critérios de desvantagem a serem considerados na avaliação da
deficiência.

Por fim, o art. 3º da lei atribui à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
com  Deficiência  -  Caade  -  a  competência  para  “dirimir  as  dúvidas  relativas  ao
enquadramento dos conceitos legais nas situações fáticas”. Ou seja, cabe à Caade a
avaliação  dos  casos  concretos  que  possam  se  enquadrar  na  definição  legal  de
pessoa com deficiência, de modo a solucionar possíveis controvérsias decorrentes de
dúvidas quanto ao referido enquadramento. Um indivíduo com neurofibromatose pode
se  caracterizar  como  pessoa  com  deficiência  quando  a  doença  lhe  provocar
incapacidades conforme os critérios do art. 2º da referida lei .

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou em 1º turno o Substitutivo nº 1 ao
projeto  em  análise,  garantindo  ao  portador  da  síndrome  de  Von  Recklinghausen
(neurofibromatose), que se enquadre no conceito de pessoa com deficiência definido
na  mencionada  Lei  nº  13.465,  de  2000,  os  direitos  e  os  benefícios  previstos  na
Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A
proposta  também  aprimorou  a  disposição  do  projeto  original  referente  ao
cadastramento e à avaliação da situação dos portadores de neurofibromatose. Esta
comissão  concordou  com  o  Substitutivo  nº  1  em  1º  turno  por  entender  que  tais
alterações aperfeiçoaram a proposta.

Entendemos que a proposta em exame contribuirá para reforçar  os  direitos das
pessoas  acometidas  pela  síndrome  de  Von  Recklinghausen.  Como  não  houve
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nenhum fato novo que justificasse a mudança do posicionamento adotado, somos
favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido em 1º turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.037/2012 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Rômulo Viegas,presidente - Tiago Ulisses, relator - Elismar Prado.

PROJETO DE LEI Nº 3.037/2012
(Redação do Vencido)

Assegura  ao  indivíduo  afetado  pela  síndrome  de  Von  Recklinghausen
(neurofibromatose) que se enquadre no conceito de pessoa com deficiência direitos e
benefícios  previstos  na  Constituição  do  Estado  e  na  legislação  estadual  para  a
pessoa com deficiência

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  indivíduo  afetado  pela  síndrome  de  Von  Recklinghausen

(neurofibromatose) que se enquadre no conceito de pessoa portadora de deficiência
definido na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e benefícios
previstos na  Constituição do Estado e na legislação estadual  para a  pessoa com
deficiência.

Art. 2º - As condições socioeconômicas, culturais e profissionais dos indivíduos a
que  se  refere  o  art.  1º  serão,  com  base  no  censo  de  que  trata  o  art.  295  da
Constituição do Estado, regulamentado pela Lei nº 13.641, de 13 de julho de 2000,
avaliadas pela administração pública estadual, com vistas ao cadastramento desses
indivíduos e à orientação das ações a serem desenvolvidas pelo Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.990/2013

Comissão de Minas e Energia
Relatório

De  autoria  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.990/2013
prorroga o prazo estabelecido pelo parágrafo único do art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º
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de  novembro  de  2007,  que  dispõe  sobre  o  reconhecimento  de  localidade  como
estância climática ou hidromineral e dá outras providências.

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. 102, VIII, combinado com o
art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A Lei  nº  17.110,  de  2007,  estabelece  os  requisitos  para  o  reconhecimento  de
localidade como estância climática ou hidromineral,  entre os quais se destacam a
existência de infraestrutura hoteleira e de lazer e de plano diretor municipal, em que
conste, entre outros instrumentos, o zoneamento econômico-ecológico da localidade.
Não  obstante,  a  mesma  lei  reconheceu,  de  plano,  algumas  localidades  como
detentoras dessas titulações, como é o caso de Monte Verde, Distrito do Município de
Camanducaia,  e Maria da Fé,  sede do Município de Maria da Fé.  Em dispositivo
específico, a mesma lei prevê a revogação da titulação concedida se, no prazo de
cinco  anos  de  sua  publicação  (2007),  não  for  editada  lei  específica  para  o
reconhecimento dessas estâncias, atendidos todos os requisitos.

O projeto em comento visa a alterar o art. 7º da Lei nº 17.110, de 2007, de modo a
promover a prorrogação do prazo em mais cinco anos para o cumprimento daqueles
requisitos.

A proposição  foi  aprovada  no  1º  turno  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça, que faz uma correção apenas de técnica do texto, estendendo
o prazo, em vez de prorrogá-lo.

Esta comissão reconhece o mérito da matéria e acata as razões do autor do projeto
de  que  as  localidades  beneficiadas  pela  lei  são  habitadas  por  pessoas
comprometidas com a preservação de suas belezas naturais e a manutenção das
características  originais  desses  municípios,  envidando  esforços  para  o
desenvolvimento sustentável, especialmente no campo do ecoturismo. Nesse sentido,
não vislumbramos óbice à extensão do prazo para o cumprimento das exigências
estabelecidas na referida lei.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.990/2013 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Tiago Ulisses, presidente - Carlos Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Wander

Borges.
PROJETO DE LEI Nº 3.990/2013

(Redação do Vencido)
Prorroga o prazo estabelecido pelo parágrafo único do art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º

de  novembro  de  2007,  que  dispõe  sobre  o  reconhecimento  de  localidade  como
estância climática ou hidromineral e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O prazo para edição de lei específica para o reconhecimento de estâncias

climáticas previsto no parágrafo único do art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º de novembro
de 2007, passa a ser de dez anos contados a partir de 1º de novembro de 2007.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.401/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.401/2013 visa a autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Coromandel 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
O Projeto  de  Lei  nº  4.401/2013  visa  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Coromandel  o  imóvel  com  área  de  20.000m²,  situado  na  Avenida
Celestino Dayrell, nº 1.563, nesse município, e registrado sob o nº 1.866, a fls. 37 do
Livro 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  destina  o  imóvel  à  ampliação  do
aeroporto municipal; o art. 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado
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se não lhe tiver sido dada a destinação prevista no prazo de cinco anos contados da
lavratura  da  escritura  pública de  doação.  A proposição se subordina  ao  interesse
público, como exige 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.

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 mencionado art. 17
da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 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 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
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.401/2013, no 2º turno, na forma

original.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Carlos Arantes

- Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.936/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, esse projeto autoriza a Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - a doar imóvel à União 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 aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2 e retorna agora a
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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  do  Regimento  Interno,
transcrevemos, no final deste parecer, a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
O objetivo do Projeto de Lei  nº  4.936/2014 é autorizar  a Empresa de Pesquisa

Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -  a  doar  à  União  o  imóvel  denominado
Fazenda Experimental de Pitangui,  localizado no município de mesmo nome, com
área de 442,235ha e respectivas benfeitorias, para instalação de câmpus avançado
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Ifet-MG -,
que  ofereça  educação  profissional  e  tecnológica  em  diferentes  modalidades  de
ensino. Conforme prevê a proposição, área de mineração a ser demarcada deverá
ser excluída da doação.

O  projeto  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.  Está  prevista  a  reversão  do  imóvel  doado  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. É fixado igual prazo para o
registro do bem pela União; findo esse prazo, a autorização perderá seu efeito.

Durante a tramitação do projeto no 1º turno, foram aprovadas duas alterações. A
primeira corrige o art. 1º do projeto, pois a autorização para alienação deve ser dada
à Epamig, a que pertence o imóvel,  e não ao Poder Executivo. A segunda visa a
garantir ao empregado cedido pela Epamig o direito de optar por continuar a exercer
suas funções, até a aposentadoria, no Município de Pitangui.

Conforme 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  dos  balanços  da  União,  dos  estados,  dos  municípios  e  do  Distrito
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Federal, é exigida prévia autorização legislativa para a transferência de domínio de
patrimônio público.

Mantemos o nosso posicionamento favorável  à proposição,  emitido no  1º  turno,
tendo  em  vista  que  não  há  repercussão  financeira  em  virtude  da  pretendida
alienação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.936/2014, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Inácio  Franco,  relator  -  Gustavo Corrêa  -

Antônio Carlos Arantes.
PROJETO DE LEI Nº 4.936/2014

(Redação do Vencido)
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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.

§ 1º -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se 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.

§ 2º - Do imóvel objeto da doação de que trata o caput deverá ser excluída a área
de mineração a ser demarcada no ato de doação.

Art. 2º - Fica autorizada, nos termos de regulamento, a transferência das atividades
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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.

§ 1º - Fica autorizada 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.

§ 2º - A cooperação técnica que envolver a cessão de pessoal poderá ser efetivada
por meio diverso, aplicando-se, no que couber, a legislação federal.

§ 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.

Art. 3º - 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. 4º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 3º, a União não houver procedido ao registro do imóvel.

Art. 5º - Os atos de alienação e os demais decorrentes da autorização de que de
que trata esta lei deverão obedecer à legislação própria.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.972/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - a transferir ao
Município de Guiricema direitos de posse sobre trecho de rodovia.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189 do Regimento Interno, este parecer
contém a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.972/2014 visa a autorizar o Departamento de Estradas de

Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -  a  transferir  ao  Município  de
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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 desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição, na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, é procedente. A medida 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, beneficia a população e atende ao interesse
público. O Executivo manifestou sua concordância com o projeto, pois julga que a
medida  possibilitaria  a  expansão  urbana  do  município  e  contribuiria  para  o  seu
desenvolvimento. Portanto, atende à questão do mérito. No que tange à repercussão
financeira,  o  imóvel  apenas  passaria  da  esfera  estadual  para  a  municipal,  sem
redução do patrimônio público.

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  pudesse  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 do Projeto de Lei nº 4.972/2014, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Antônio  Carlos

Arantes - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 4.972/2014

(Redação do Vencido)
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:
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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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.006/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
desafetação de bem público que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao
Município de Reduto.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado
com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.006/2014 visa a desafetar o trecho da Rodovia MG-011, com
extensão de 1km, compreendido entre o Km 87 e o Km 88, e a autorizar a doação da
área ao Município de Reduto, para a instalação de via pública, integrando o perímetro
urbano. Estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se não lhe tiver
sido dada essa destinação no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. A medida 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.  Foi  esclarecido  que,  para
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determinado  bem  imóvel  do  Estado  ser  objeto  de  doação,  é  imprescindível  sua
desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua finalidade pública.  O  DER-MG declarou-se
favorável  à  pretensão,  visto  que  o  trecho  da  rodovia  está  inserido  no  perímetro
urbano  e  ocupado por  comércios  e  residências.  Há necessidade de  intervenções
nesse  trecho,  como  redutores  de  velocidade,  iluminação  adequada  e  sinalização
vertical  e  horizontal,  e  a  medida  tornaria  possível  que  fossem  executadas  pela
municipalidade.  A medida  reduziria  as  despesas  do  Estado,  pois  investimentos  e
custos de manutenção e conservação da via pública passariam à responsabilidade do
município. Além disso, como se trata de um bem público de uso comum, uma via
pública, o imóvel 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. Ademais, ele apenas passaria da esfera estadual para a
municipal, sem redução do patrimônio público

Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a  aprovação  da
proposição. 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 5.006/2014 na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Antônio  Carlos

Arantes - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 5.006/2014

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Reduto.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-011, com extensão de 1km (um

quilômetro), compreendido entre o Km 87 e o Km 88.
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Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Reduto 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 Reduto 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.110/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Célio Moreira, projeto em epígrafe visa a autorizar o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Corinto.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão
para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.
102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.110/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Corinto propriedade agrícola e pastoril destinada à implantação
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Ifet.

Conforme manifestado no turno anterior, a proposição é procedente. A medida 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, beneficia a população e atende
ao  interesse  público.  O  Executivo  não  se  manifestou  sobre  a  doação  no  prazo
previsto  no  artigo  301  do  Regimento  Interno  e  o  prefeito  municipal  de  Corinto
manifestou sua concordância com o projeto. Como o imóvel está sem destinação e o
Município  de  Corinto  necessita  da  área  para  implantação  do  Ifet,  a  doação
beneficiaria enormemente a sociedade. Portanto, atende à questão do mérito. No que
tange à repercussão financeira, o imóvel apenas passaria da esfera estadual para a
municipal, sem redução do patrimônio público
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Nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno
anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  pudesse  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 5.110/2014 na forma

original.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Antônio  Carlos  Arantes,  relator  -  Gustavo

Corrêa - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 316/2011

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 316/2011, de autoria do deputado Célio Moreira, que institui o

Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose, 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 316/2011
Institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose, a ser

comemorado anualmente no dia 16 de setembro.
Art.  2º  -  Na data  a  que se refere  o art.  1º  desta  lei,  serão realizados debates,

palestras  e  campanhas,  entre  outras  atividades,  com a  finalidade de promover  a
reflexão sobre a prevenção à trombose.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.022/2011

Comissão de Redação
O Projeto  de Lei  n°  1.022/2011,  de autoria  do deputado Leonardo Moreira,  que

estabelece normas para o fornecimento,  por estabelecimento comercial,  de sacola
plástica ao consumidor, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.022/2011
Estabelece  normas  para  a  disponibilização,  por  estabelecimento  comercial,  de

sacola plástica ao consumidor.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nas sacolas fornecidas ao consumidor para transporte de produto adquirido

em  estabelecimento  comercial  varejista  instalado  no  território  do  Estado  deverá
constar,  em  caracteres  visíveis,  informação  sobre  o  peso  e  o  volume  por  elas
suportados,  conforme  as  especificações  definidas  pela  Associação  Brasileira  de
Normas Técnicas - ABNT.

Art.  2º  -  Os estabelecimentos a que se refere o art.  1º  disponibilizarão sacolas
plásticas  recicláveis,  biodegradáveis  ou  oxibiodegradáveis,  destinadas  ao
acondicionamento e transporte das mercadorias neles adquiridas.

§1º - Para os fins deste artigo, considera-se:
I  -  sacola  plástica  reciclável  aquela  produzida  em  conformidade  com  a  Norma

Técnica NBR 14937, editada pela ABNT;
II  -  sacola  biodegradável  aquela  produzida  em  conformidade  com  as  Normas

Técnicas NBR 14937 e 15448-2, editadas pela ABNT;
III  -  sacola  oxibiodegradável  aquela  que  contém  na  sua  formulação  aditivo

acelerador do processo de degradação.
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§ 2º -  Somente será permitida a disponibilização de sacolas biodegradáveis nos
municípios onde haja coleta seletiva e usina de compostagem com capacidade para
atender à fração orgânica dos resíduos do município.

Art. 3º - Deverão constar nas sacolas plásticas, além da informação a que se refere
o art. 1º, impressos em caracteres visíveis e de forma clara:

I - nome e CNPJ de seu fabricante;
II - declaração expressa de que a sacola atende às especificações definidas pela

ABNT.
Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas  na  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  e  na  legislação
ambiental.

Art.  5º -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos órgãos de fiscalização de
defesa do consumidor a fiscalização e a aplicação do disposto nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor em cento e oitenta dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.795/2013
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.795/2013,  de  autoria  do  deputado  Paulo  Lamac,  que
acrescenta dispositivos à Lei n° 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado, foi
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° 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.

Esta comissão, considerando que o prazo previsto no § 1º do art. 2º-A da Lei nº
13.408, de 1999, acrescentado pelo projeto aprovado, deve ser contado a partir da
publicação  da  lei  modificadora  e  não  da  lei  modificada,  optou  por  transformar  o
dispositivo  citado em  caput  do  art.  2°  da  proposição.  Em  função  da  modificação
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realizada, o § 2° do art. 2°-A da Lei n° 13.408, de 1999, passa a ser o parágrafo único
do art. 2° da proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 3.795/2013
Acrescenta dispositivo à Lei n° 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° - Fica acrescentado à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, o seguinte

art. 2°-A:
“Art.  2°-A - A denominação de que trata esta lei  não poderá recair  em nome de

pessoa que tenha, comprovadamente, participado de ato de lesa-humanidade, tortura
ou violação de direitos humanos.”.

Art. 2° - Fica a Comissão da Verdade em Minas Gerais - Covemg -, instituída pela
Lei nº 20.765, de 17 de julho de 2013, responsável por rever as leis de denominação
de próprios públicos do Estado e emitir, no prazo de um ano da publicação desta lei,
relatório sobre os eventuais casos de descumprimento ao disposto no art. 2°-A da Lei
n° 13.408, de 1999, acrescentado por esta lei.

Parágrafo único -  O relatório  de  que trata o  caput  será encaminhado ao Poder
Legislativo e, na forma de regulamento, ao órgão competente do Poder Executivo.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.051/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.051/2013, de autoria dos deputados  André Quintão e Dinis
Pinheiro, que dispõe sobre a proibição da utilização da tecnologia de incineração no
processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dá outras providências,
foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° 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 § 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° 4.051/2013
Acrescenta dispositivos à Lei n° 18.031, de 12 de janeiro de 2009 - que dispõe

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos -, com o objetivo de proibir a utilização
da tecnologia de incineração nos casos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 17 da Lei n° 18.031, de 12 de janeiro de 2009,

os seguintes inciso IV e parágrafo único:
“Art. 17 - (…)
IV - utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos

resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza
urbana nos municípios.

Parágrafo único - Excetuando-se a tecnologia de coprocessamento em fornos de
fábricas de cimento, a proibição prevista no inciso IV abrange também as concessões
públicas para empreendimento que promova o aproveitamento energético a partir da
incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.344/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.344/2013, de autoria da deputada  Ana Maria Resende, que
acrescenta o inciso XIII ao art. 3° da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que
estabelece normas para facilitar  o acesso das pessoas com deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal e no art. 224, § 1°, I, da Constituição Estadual, 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,
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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° 4.344/2013
Acrescenta inciso ao caput do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994,

que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao caput do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro

de 1994, o seguinte inciso XIII:
“Art. 3º - (…)
XIII  -  caixas  de  autoatendimento  bancário  adequados,  conforme  os  parâmetros

estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de
Normas  Técnicas,  à  utilização  por  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade
reduzida.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.351/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.351/2013, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
altera a Lei n° 19.583, de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições para
manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de seus
derivados, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo nº 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.351/2013
Altera a Lei n° 19.583, de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições

para manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de
seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O caput e o § 1° do art. 2° e o art. 3° da Lei n° 19.583, de 17 de agosto de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o art. 2° acrescentado do §
4° a seguir:

“Art. 2° - O produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de
ovelha e seus derivados em seu estabelecimento, com finalidade comercial, deverá
ser  registrado  no  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -,  de  acordo  com
regulamento específico dessa autarquia.

§ 1° -  Para  fins  de registro no IMA, será admitida planta baixa  das instalações
físicas de manipulação e beneficiamento artesanal de leite de cabra e de ovelha e de
seus derivados.

(...)
§ 4° - Para fins do disposto neste artigo, poderão ser considerados responsáveis

pelo estabelecimento:
I - o produtor de leite devidamente capacitado;
II - o profissional indicado por associação ou cooperativa;
III- o profissional habilitado.
Art. 3° - O produtor que forneça leite de cabra ou de ovelha para manipulação e

beneficiamento  deverá  obter  título  de  relacionamento  no  IMA,  de  acordo  com
regulamento específico dessa autarquia.”.

Art. 2° - Fica acrescentado ao Capítulo III da Lei n° 19.583, de 2011, o seguinte art.
12-A:

“Art. 12-A - São condições para a manipulação e o beneficiamento artesanais de
leite de cabra e ovelha e de seus derivados:

I - utilização de leite proveniente de rebanho sadio, com observância do disposto no
art. 8° desta lei;
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II  - atendimento das condições de higiene recomendadas pelo órgão de controle
sanitário competente.

Parágrafo único - O produtor de leite de cabra e de ovelha registrará seu rebanho
no IMA e atualizará os dados referentes ao rebanho a cada ano.”.

Art. 3° - Fica revogado o art. 7° da Lei n° 19.583, de 2011.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.428/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.428/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.428/2013
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que

especifica e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Lavras o

imóvel  com  área  de  2,0664ha  (dois  vírgula  zero  seiscentos  e  sessenta  e  quatro
hectares),  e  respectivas  benfeitorias,  situado  no  lugar  denominado  Mangange,
naquele município, registrado sob o nº 16.722, a fls. 181 do Livro 2-X2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Lavras.

Art.  2º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -
autorizada a doar ao Estado de Minas Gerais imóvel com área de 4,8019ha (quatro
vírgula oito mil e dezenove hectares), conforme descrição constante no Anexo desta
lei, situado no lugar denominado Córrego de São Domingos, Distrito de Tocantins, no
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Município de Ubá, a ser desmembrado de área maior, registrada no Cartório do 3º
Ofício - Judicial e Notas de Ubá, sob o nº 9.865, a fls. 276 do Livro 3-IL, averbada sob
as matrículas nºs 4.259 e 4.260, às fls. 193 e 194 do Livro 2-0, no Cartório do 7º
Ofício de Notas de Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à regularização da
área onde está instalada a Escola Estadual Eunice Weaver e à construção de quadra
poliesportiva.

Art. 3º - O imóvel de que trata o art. 2º reverterá ao patrimônio da doadora se, findo
o prazo de três anos contados do registro da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Antônio  Carlos

Arantes.
ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2014)
Descrição do perímetro da área de 4,8019 hectares:
Partindo  do  ponto  1,  definido  pelas  coordenadas  planas  709156,563  E  /

7658597,500  N,  azimute  de  partida  49º47'42,75442”,  a  uma  distância  de  218m,
chega-se  ao  ponto  2,  definido  pelas  coordenadas  planas  709321,002  E  /
7658729,595 N. Partindo do ponto 2, azimute de partida 139º27'05,43076”, a uma
distância  de  31m,  chega-se  ao  ponto  3,  definido  pelas  coordenadas  planas
709340,916  E  /  7658706,319  N.  Partindo  do  ponto  3,  azimute  de  partida
146º01'51,36399”,  a  uma distância  de  54m,  chega-se  ao  ponto  4,  definido  pelas
coordenadas planas 709372,866 E / 7658663,456 N. Partindo do ponto 4, azimute de
partida 136º24'52,96672”,  a uma distância de 72m, chega-se ao ponto 5,  definido
pelas  coordenadas  planas  709420,530  E  /  7658609,832  N.  Partindo  do  ponto  5,
azimute de partida 150º20'47,84797”, a uma distância de 18m, chega-se ao ponto 6,
definido pelas coordenadas planas 709426,344 E / 7658599,619 N. Partindo do ponto
6, azimute de partida 216º10'40,64122”, a uma distância de 203m, chega-se ao ponto
7, definido pelas coordenadas planas 709306,000 E / 7658440,000 N. Partindo do
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ponto 7, azimute de partida 226º44'08,53637”, a uma distância de 73m, chega-se ao
ponto 8. Partindo do ponto 8, azimute de partida 332º58'00,81830”, a uma distância
de 179m, chega-se ao ponto 9, definido pelas coordenadas planas 709161,688 E /
7658541,515 N.  Partindo do ponto  9,  azimute  de partida 49º23'44,61313”,  a uma
distância  de  32m,  chega-se  ao  ponto  10,  definido  pelas  coordenadas  planas
709185,726 E / 7658562,121 N. Finalmente, partindo do ponto 10, azimute de partida
320º34'57,82276”,  a uma distância de 45m, chega-se ao ponto 1, fechando dessa
maneira a poligonal da propriedade em questão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.455/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.455/2013, de autoria do deputado Bráulio Braz, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  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,
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° 4.455/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Machado o

imóvel com área de 5.178m² (cinco mil cento e setenta e oito metros quadrados),
situado na Rua Coronel Azarias, nº 327, naquele município, e registrado sob o nº
3.033, no Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da
Escola Municipal Comendador Lindolfo de Souza Dias.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.
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Art.  3º  -  O  Município  de  Machado  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.496/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.496/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Monte Belo 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° 4.496/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Belo  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 Monte Belo

imóvel  com  área  de  133,90  m²  (cento  e  trinta  e  três  vírgula  noventa  metros
quadrados),  situado  na  Rua  VII  de  Maio,  n°  588,  Centro,  naquele  município,
registrado sob o n° 2.227, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Muzambinho.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do
Conselho Tutelar do município.

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

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
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estabelecido no art. 2°, o Município de Monte Belo não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Monte  Belo  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.505/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.505/2013, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que dá
nova redação à Ordem 87 a que se refere o anexo da Lei n° 12.995, de 30 de julho de
1998, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.505/2013
Altera a destinação prevista para o imóvel a que se refere a Ordem 87 do Anexo da

Lei  nº 12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o Poder Executivo a fazer a
doação ou a reversão dos imóveis que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O número de Ordem 87 do Anexo da Lei nº 12.995, de 30 de julho de 1998,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“ORDEM: 87
MUNICÍPIO: Oliveira
ENDEREÇO: Rua Cel. João Alves, 440 - Centro
UTILIZAÇÃO: Ginásio Poliesportivo e Câmara Municipal”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.



2400
____________________________________________________________________________

Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.518/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.518/2013, de autoria do deputado  Gustavo Valadares, que

dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município  de  Conceição  do  Mato  Dentro  o  trecho  rodoviário  que  especifica,  foi
aprovado no 2º turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1º turno.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.518/2013
Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Conceição do Mato Dentro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Conceição do Mato Dentro o trecho rodoviário que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho de rodovia com início no entroncamento com a

Rua do Vintém - rodoviária de Conceição do Mato Dentro -, coordenadas 19º 2.510'5 /
43º  25.417'0,  e  término  no  início  da  ponte  sobre  o  Córrego  João  Henrique,
coordenadas 19º 0.844'5 / 43º 26.483'0, da Rodovia MG-010, com extensão de 3,8km
(três vírgula oito quilômetros), situado no Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conceição do
Mato Dentro o trecho a que se refere o art. 1°.

Parágrafo  único  -  O  trecho  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  integrará  o
perímetro  urbano  do  Município  de  Conceição  do  Mato  Dentro  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 Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
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pública de doação, não lhe for 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, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.585/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.585/2013, de autoria do deputado  Cabo Júlio, que institui a
Semana  do  Profissional  de  Segurança  Pública  com  Necessidades  Especiais,  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,
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° 4.585/2013
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, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.587/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.587/2013, de autoria do deputado Luiz Henrique, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas os imóveis
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,
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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° 4.587/2013
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas

os imóveis que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Couto  de

Magalhães de Minas os seguintes imóveis,  situados na Rua Sebastião Gonçalves,
naquele município, registrados a fls.  292 do Livro 3-X, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Diamantina:

I - área de 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados), sob o n° 21.854;
II - área de 900m² (novecentos metros quadrados), sob o n° 21.855.
Parágrafo único - Os imóveis de que trata o  caput destinam-se à construção da

sede  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer  e  de  sede  para  reuniões  e
atividades de promoção social e econômica da população quilombola.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.628/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.628/2013, de autoria do governador do Estado, que altera o
art. 1° da Lei n° 16.648, de 5 de janeiro de 2007, e revoga a Lei n° 20.830, de 1° de
agosto de 2013, 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.
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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° 4.628/2013
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 16.648, de 5 de janeiro de 2007, e revoga a

Lei n° 20.830, de 1° de agosto de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 16.648, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de propriedade do

Estado, com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Município de
Cana Verde, registrado sob o n° 9.051, a fls. 299 do Livro 3-I, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Perdões, por imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros
quadrados),  conforme  memorial  descritivo  constante  no  Anexo  desta  lei,  a  ser
desmembrado do imóvel situado na BR-354, no Município de Cana Verde, registrado
sob o n° 8.955, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Perdões.”.

Art. 2° - Fica revogada a Lei n° 20.830, de 1° de agosto de 2013.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.655/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.655/2013, de autoria do deputado Braulio Braz, que altera a
destinação do imóvel de que trata a Lei n° 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, 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.
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PROJETO DE LEI N° 4.655/2013
Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 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.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 20.566, de 2012.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.719/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.719/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Rio  Pomba 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° 4.719/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Rio  Pomba  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 Rio Pomba

imóvel  com  área  de  13.478m²  (treze  mil  quatrocentos  e  setenta  e  oito  metros
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quadrados), situado à Rua Coronel Marciano Gonçalves Campos, n° 45, Bairro São
Manoel, naquele município, registrado sob o n° 9.818, a fls. 222v do Livro 3-S, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação de
programas esportivos, culturais e de promoção da saúde e à manutenção da área da
Praça de Esportes.

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° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Rio Pomba não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Rio  Pomba  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.739/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.739/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder  Executivo a doar  ao Município de Dom Cavati  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° 4.739/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Dom  Cavati  o  imóvel  que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dom Cavati

imóvel com área de 5.000m² (cinco mil metros quadrados), situado na quadra 5 da
Rua Eduardo Cristiano Eller, no Bairro São Paulo, naquele município, e registrado sob
o nº 2.292 do Livro 2-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Inhapim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
creche tipo C do programa federal Proinfância.

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° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Dom Cavati não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Dom  Cavati  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.827/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.827/2014, de autoria do governador do Estado, que altera a
Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, 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 § 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 4.827/2014
Altera o art. 3° da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, que reorganiza o

Conselho Estadual de Educação, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O caput do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação será composto, a partir de 1° de janeiro

de 2016, por vinte e quatro membros, nomeados pelo Governador do Estado dentre
pessoas de notório saber e experiência em matéria de educação, da seguinte forma:

I  -  50%  (cinquenta  por  cento)  de  seus  membros  serão  de  livre  escolha  do
Governador do Estado;

II - 50% (cinquenta por cento) de seus membros serão escolhidos pelo Governador
do Estado, sendo:

a)  no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg;

b)  no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

c)  até  dez  membros  escolhidos  a  partir  de  lista  elaborada  por  entidades  da
sociedade civil relacionadas com a área de atuação do Conselho.”.

Art. 2º - A partir  da data de publicação desta lei até 31 de dezembro de 2015, o
Conselho Estadual de Educação será composto por vinte e sete membros, nomeados
pelo  Governador  do  Estado  dentre  pessoas  de  notório  saber  e  experiência  em
matéria de educação, da seguinte forma:

I - treze de seus membros serão de livre escolha do Governador do Estado;
II - quatorze de seus membros serão escolhidos pelo Governador do Estado, sendo:
a) no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg;
b) no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;
c)  até  doze  membros  escolhidos  a  partir  de  lista  elaborada  por  entidades  da

sociedade civil relacionadas com a área de atuação do Conselho.
Art.  3º - A redução do número de membros do Conselho Estadual de Educação

prevista nesta lei se fará sem prejuízo dos mandatos em curso.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.841/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.841, de autoria do deputado Cabo Júlio, que institui o Dia do
Policial  Militar  Aviador,  a  ser  comemorado,  anualmente,  no  dia  26  de  agosto,  foi
aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.841/2014
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Institui o Dia do Policial Militar Aviador.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  do  Policial  Militar  Aviador,  a  ser  comemorado,

anualmente, no dia 23 de outubro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.868/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.868/2014, de autoria do deputado Inácio Franco, que concede
prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.541, de 11 de janeiro de 2011,
que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de Pará de
Minas o imóvel que especifica, 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.



2409
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 4.868/2014
Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a a Lei nº 19.451, de 11 de

janeiro de  2011,  que autoriza  o Instituto  Estadual  de Florestas  -  IEF -  a doar  ao
Município de Pará de Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 11

de janeiro de 2011, o prazo de dez anos, contados da data de publicação desta lei,
para  a  execução  das  obras  destinadas  à  criação  e  implantação  de  unidade  de
conservação integrante do grupo de proteção integral, conforme previsto no art. 8º da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 2º - O imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 2011, reverterá ao patrimônio do
Instituto Estadual de Florestas - IEF - se, findo o prazo previsto no art. 1º, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 19.451, de 2011.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.873/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.873/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  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 § 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 4.873/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  os  imóveis  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Açucena os
seguintes imóveis situados no Centro daquele município e registrados no Livro 2 do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Açucena:

I - lote nº 1 da quadra 13, com área de 497,73m² (quatrocentos e noventa e sete
vírgula setenta e três metros quadrados), registrado sob o n° 5.784;

II - lote nº 1-A da quadra 13, com área de 269,17m² (duzentos e sessenta e nove
vírgula dezessete metros quadrados), registrado sob o n° 5.785.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se à instalação de
um centro cultural, com espaços destinados ao desenvolvimento da cultura regional.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Açucena não houver procedido ao registro dos
imóveis.

Art.  4º  -  O  Município  de  Açucena  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação dos imóveis prevista
no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cabo Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.875/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.875/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caputira  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 § 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 4.875/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caputira  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 Caputira imóvel

com área de 2.600,00m² (dois mil e seiscentos metros quadrados), situada na Rua
Muniz Rabelo, nº 94, Centro, naquele município, registrado sob o nº 15.555, a fls. 244
do Livro 3-I, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Abre Campo.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de
escola municipal.

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

Art.  3°  -  A autorização de que trata esta lei  ficará sem efeito  se,  findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Caputira não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Caputira  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.899/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.899/2014, de autoria do deputado Sebastião Costa, que altera
a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.381, de 13 de setembro de 2002, que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  o  imóvel  que
especifica, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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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 4.899/2014
Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.381, de 13 de setembro de

2002, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O imóvel de que trata a Lei nº 14.381, de 13 de setembro de 2002, passa a

destinar-se à instalação de instituição de ensino superior.
Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Art. 2º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 14.381, de 2002.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.957/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.957/2014, de autoria do deputado  Sávio Souza Cruz, que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Esmeraldas  o  imóvel  que
menciona, 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 § 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 4.957/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Esmeraldas  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 Esmeraldas
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imóvel com área de 615m² (seiscentos e quinze metros quadrados), situado na Praça
João Francisco da Silva, na Vila Andiroba, naquele município, e registrado sob o nº
3.560, a fls. 296 do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Esmeraldas.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se a instalação de
escola, centro esportivo ou posto de saúde.

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, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.981/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.981/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 4.981/2014
Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Sete  Lagoas  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 Sete Lagoas

imóvel com área de 613,80m² (seiscentos e treze vírgula oitenta metros quadrados),
situado na Rua Major Castanheira, naquele município, registrado sob o nº 27.003, a
fls. 128v e 129 do Livro 3-AQ, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Sete Lagoas.
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Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se à instalação do Palácio da
Cultura.

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Sete Lagoas não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Sete  Lagoas  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art.  5º  -  Fica  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico de  Minas  Gerais  -
Codemig -  autorizada a doar ao Município de Santa Luzia imóvel constituído pelo
Parque  Industrial  da  antiga  Frimisa,  com  todas  as  suas  acessões,  benfeitorias  e
pertenças, localizado em Carreira Comprida, naquele município, registrado sob o nº
3.214  no  2º  Ofício  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca de Conselheiro  Lafaiete,
observadas, no que couber, as normas da Lei nº 20.020, de 5 de janeiro de 2012.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.113/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.113/2014, de autoria do deputado Hely Tarqüínio, que declara
de  utilidade  pública  o  Posto  de  Assistência  Espírita  Chico  Xavier,  com  sede  no
Município de Patos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.113/2014
Declara de utilidade pública a entidade Posto de Assistência Espírita Chico Xavier,

com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Posto de Assistência Espírita

Chico Xavier, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.158/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.158/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Piranga 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 § 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 5.158/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga 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 Piranga imóvel

com  área  de  3.600m²  (três  mil  e  seiscentos  metros  quadrados),  situado  na
Comunidade de Cunhas, naquele município, registrado sob o n° 1.554, a fls. 60 do
Livro 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de
escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Piranga não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Piranga  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.159/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.159/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar, por meio de venda, ao Município de
Chapada Gaúcha os imóveis 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 § 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 5.159/2014
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.
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Parágrafo único - A relação dos lotes a que se refere o caput, com número, área,
matrícula e localização, é a constante no Anexo desta lei.

Art. 2º - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis a que se refere o art. 1°
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.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO
(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

Relação dos lotes a serem alienados pela Ruralminas
I - Quadra 75-C:
* - O quadro com a relação dos lotes da Quadra 75-C foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 26.6.2014.
II - Quadra 75-E:
* - O quadro com a relação dos lotes da Quadra 75-E foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 26.6.2014.
III - Quadra 75-F:
* - O quadro com a relação dos lotes da Quadra 75-F foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 26.6.2014.
IV - Quadra 77-A:
* - O quadro com a relação dos lotes da Quadra 75-A foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 26.6.2014.
V - Quadra 77-B:
* - O quadro com a relação dos lotes da Quadra 77-B foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 26.6.2014.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.187/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.187/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica, foi aprovado
nos turnos regimentais, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.187/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga 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 Piranga imóvel

com  área  de  13.700,00m²  (treze  mil  setecentos  metros  quadrados),  situado  na
localidade de Pompeia, naquele município, e 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
posto médico.

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.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.234/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.234/2014, de autoria do deputado Zé Maia, que dispõe sobre
a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Santa Vitória o trecho 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,
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 5.234/2014
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Santa Vitória.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia 900-AMG-3105 compreendido entre o

Km 1,3 e o Km 2,39, com extensão de 1,09 km (um vírgula zero nove quilômetro).
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Vitória a

área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1º.
Parágrafo único - A área a que se refere o caput 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,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no
parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cabo Júlio, relator - Lafayette de Andrada.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.710/2011

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe institui,
no âmbito dos hospitais da rede pública de saúde do Estado, o Programa de Cirurgia
Plástica Reconstrutiva da Mama.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, o projeto foi encaminhado para a
Comissão de Saúde que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação, na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela comissão que a antecedeu.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Na fase de discussão do projeto em 1º turno, o deputado Doutor Wilson apresentou
em Plenário o Substitutivo nº 2 ao projeto em tela. O substitutivo apresentado vem a
esta comissão para receber parecer,  nos termos do art.  188,  § 2º,  do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame, em sua forma originalmente apresentada, visa instituir em

hospitais  da  rede  pública  de  saúde  do  Estado  o  Programa  de  Cirurgia  Plástica
Reconstrutiva  da  Mama para  mulheres  com  mutilação  parcial  ou  total  da  mama,
decorrente do tratamento de câncer de mama, e prevê a implantação do referido
programa em todas as suas etapas e especificações científicas. O projeto determina,
ainda,  que  caberá  ao  Poder  Executivo  estabelecer  os  critérios  e  procedimentos
relativos à inscrição da mulher interessada e ao prazo para o seu atendimento. Além
disso,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  firmar  convênio  com  entidades  públicas  e
privadas  de  ensino  superior  com  vistas  à  criação  do  Centro  de  Estudos  para  o
Aperfeiçoamento de Técnicas Cirúrgicas Aplicadas à Reconstituição Mamária.

Durante a fase de discussão da proposição em 1º turno, foi recebido em Plenário o
Substitutivo nº 2, de autoria do deputado Doutor Wilson, que propõe determinar que
as unidades de saúde públicas e conveniadas com o Sistema Único de Saúde de
Minas Gerais, em funcionamento no Estado, efetuem a cirurgia plástica reconstrutiva
nas mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de mama, decorrente da cirurgia
de mastectomia para tratamento de câncer. Além disso, o Substitutivo nº 2 determina
a utilização da técnica cirúrgica de reconstrução simultânea ou imediata da mama,
salvo por contraindicação médica ou por opção da paciente. Essa reconstrução deve
ser realizada no mesmo momento da mastectomia, incluindo os procedimentos na
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mama contralateral  e  as  reconstruções  do  complexo  aréolomamilar.  Em  caso  de
impossibilidade  da  reconstrução  imediata,  a  proposta  estabelece,  ainda,  que  o
médico  responsável  indique  no  prontuário  médico  as  razões  técnicas  que
impossibilitaram  a  sua  realização,  devendo  ser  assegurado  à  paciente,
imediatamente  após  alcançar  as  condições  clínicas  exigidas,  o  acesso  à  cirurgia
reconstrutiva.

Em que pese a nobre intenção do parlamentar, consideramos inócuo apresentar o
substitutivo em apreço, uma vez que todas as alterações nele propostas já constam
no Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo nº 2, apresentado em

Plenário, ao Projeto de Lei nº 2.710/2011.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Carlos Pimenta, presidente e relator - Doutor Wilson Batista - Maria Tereza Lara.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2014

ATAS
ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014
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 5.314 a 5.321/2014 - Requerimentos nºs 8.410/2014
a  8.424/2014  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Transporte,  de
Assuntos Municipais, de Saúde, de Cultura e de Minas e Energia - Oradores Inscritos:
Discursos dos deputados André Quintão e Pompílio Canavez - Questão de Ordem -
2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da
Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.428/2013; aprovação - Questão de Ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair  Nogueira  -  Hely  Tarqüínio  -  Agostinho Patrus  Filho -  Almir  Paraca -  André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos  Henrique -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel -  Célio  Moreira -  Dalmo
Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pompílio
Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h14min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Vanderlei Miranda, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Sargento  Rodrigues,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Assis do Couto, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da

Câmara  dos  Deputados,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
7.751/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Bárbara Barbosa Dias dos Anjos, diretora da Diretoria Central de Gestão de
Direitos do Servidor da Seplag, prestando informações relativas ao Requerimento n°
7.702/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Célio Eustáquio da Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão
das  Neves,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.460/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Danilo  Antonio  de  Souza  Castro,  secretário  adjunto  de  Casa  Civil  (3),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.690/2011 e 4.743/2013, em
atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça; 4.426/2013, em atenção a
pedido de diligência da Comissão de Saúde; e 4.703/2013, em atenção a pedido de
diligência  da  Comissão  de  Política  Agropecuária.  (-  Anexem-se  os  ofícios  e  as
informações aos respectivos projetos de lei.)

Dos Srs. Ely da Silva Pinto e Marco Antônio Picone Soares e da Sra. Inês Maria
Dutra  e  Silva,  promotores  de  justiça,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 8.021/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, secretário de Transportes, prestando informações
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relativas ao Requerimento n° 5.715/2013, da Comissão de Transporte. (- Anexe-se ao
referido requerimento.)

Do  Sr.  Frank  Deschamp  Lamas,  diretor-presidente  da  Copanor,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.705/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Do  Sr.  Henrique  Antônio  dos  Santos  Nunes,  subsecretário  de  Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério da Pesca e Aquicultura (2), comunicando a
liberação de recursos que menciona referentes aos Convênios nºs 11 e 39/2013. (- À
Comissão de  Fiscalização Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.879/2014, da Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Junior  Leonir  Guimarães  Freitas,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.896/2014, das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos
Municipais.

Do Sr. Leandro Guimarães Guedes, chefe da assessoria parlamentar do Ministério
da  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.661/2014,  da
Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Marcos Antônio Borges, executivo de relações institucionais da Oi-MG (2),
prestando  informações  relativas  aos  requerimentos  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais encaminhados pelos Ofícios nºs 1.978 e 1.979/2014/SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (7),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.858/2013,  da  Comissão  de
Transporte;  6.002/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  7.262/2014,  da
Comissão de Saúde; 7.272/2014, da Comissão de Segurança Pública; 7.460/2014, da
Comissão  de  Participação  Popular;  7.544/2014,  da  Comissão  de  Prevenção  e
Combate às Drogas; e 7.658/2014, da Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento, prestando informações sobre
o impacto financeiro da aprovação da emenda que menciona, apresentada ao Projeto
de Lei nº 5.094/2014. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra.  Renata Vilhena,  secretária  de Planejamento,  formulando convite para  a
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abertura dos trabalhos de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-
2015 e de elaboração do Orçamento Anual para o exercício de 2015. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do  Sr.  Robson  Souza  de  Almeida,  secretário-geral  da  Câmara  Municipal  de
Varginha, encaminhando cópia da Indicação n° 317/2014, apresentada pelo vereador
Reginaldo de Oliveira Tristão, em que solicita apoio deste Legislativo com vistas à
realização de estudos e programação para que sejam implantadas novas unidades de
pronto-atendimento nesse município. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.805/2013, da Comissão de Segurança
Pública.

Do  Sr.  Sérgio  de  Castro  Moreira  dos  Santos,  promotor  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.949/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da  Sra.  Silvana  Nascimento,  subsecretária  de  Turismo,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 7.885/2014, da Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Ulisses  Santana  Junior  Licim,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Tupaciguara, relatando que há rumores de que alguns grupos planejam interditar o
trevo de Xapetuba, que liga a BR-452 à BR-365, e pedindo o apoio desta Casa para
evitar a situação. (- À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  Wilson  Brumer,  Cônsul-Geral  Honorário  do  Japão  em  Belo  Horizonte,
agradecendo a esta Casa a parceria para a realização do Festival do Japão em Minas
2014 e manifestando a expectativa de poder continuar contando com esse auxílio.

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 5.314/2014

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cavaleiros  de  Sion,  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 Cavaleiros de Sion, com

sede no Município de Monte Sião.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação Cavaleiros de Sion, com sede no Município de Monte

Sião, é uma associação civil,  sem fins lucrativos, sem cunho político ou partidário,
regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado e tem por finalidade, entre outras,
trabalhar  para  a  promoção  humana,  com  a  proteção  à  família,  à  maternidade,  à
infância, à adolescência e à velhice, promover a integração ao mercado de trabalho, e
ainda, auxiliar as pessoas portadoras de deficiência na promoção de sua integração à
vida comunitária.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.315/2014
Declara de utilidade pública o Projeto Social Cidade Jardim - Proscidjar -, com sede

no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Projeto Social  Cidade  Jardim  -

Proscidjar -, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Projeto Social Cidade Jardim - Proscidjar -, com sede no Município

de Pouso Alegre, é uma associação civil sem fins lucrativos, sem cunho político ou
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partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado. Tem por finalidades,
entre outras, prestar voluntária e permanentemente assistência social e educacional;
desenvolver  ações  para  a  geração  de  renda  alternativa  pelas  famílias  atendidas;
promover  a  inclusão  social  de  mulheres  vítimas  de  violência  doméstica;  realizar
debates  e  reflexões  sobre  a  Lei  Maria  da  Penha;  orientar  a  população  sobre
prevenção  e  tratamento  das  doenças  sexualmente  transmissíveis;  e  promover  o
exercício  da  cidadania  através  do  lazer  e  da  cultura,  sem distinção de raça,  cor,
nacionalidade e religião.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.316/2014
Declara de utilidade pública a Casa Abrigo de Monte Sião, com sede no Município

de Monte Sião.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Abrigo 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, 25 de junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Casa Abrigo de Monte Sião, com sede no Município de Monte Sião,

é uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, sem cunho político
ou  partidário,  regida  por  estatuto  próprio,  de  prazo  indeterminado.  Tem  por
finalidades, entre outras, recolher e abrigar, por ordem judicial, sem fazer distinção de
raça, cor, sexo, credo político ou religioso, crianças órfãs, vítimas de maus-tratos ou
que  por  qualquer  outro  motivo  tenham  sido  retiradas  dos  cuidados  de  seus
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responsáveis  legais;  e  desenvolver  programas  de  trabalho,  orientação  e  apoio
sociofamiliar para as famílias das crianças atendidas.

A diretoria da entidade é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
realizam atividades voluntariamente.  Além disso, a entidade atende aos requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência
de meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.317/2014
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Curupira, com sede

no Município de Brazópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a Organização Não Governamental

Curupira, com sede no Município de Brazópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Organização Não Governamental Curupira, com sede no Município

de Brazópolis, é uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, sem
cunho político ou partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado. Tem
por finalidades, entre outras, valorizar e defender o ecossistema, a biodiversidade e a
cultural  regional;  publicar  trabalhos  escritos  e  audiovisuais;  realizar  seminários,
debates,  conferências  e  congressos sobre  educação ambiental,  cultural  e  política
para maior conscientização e participação do cidadão; promover cursos de formação
e capacitação para o trabalho de crianças, jovens e adultos em situação de risco
social;  e  desenvolver  empreendimentos  geradores  de  emprego  e  renda  para  a
população desassistida.

Cabe  registrar  que  a  entidade  realiza  suas  atividades  sem  fazer  discriminação
relacionada com raça, credo religioso, cor ou posição política e que sua diretoria é
constituída por  pessoas de reconhecida idoneidade,  que realizam suas atividades
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voluntariamente.  Além  disso,  a  entidade  atende  aos  requisitos  legais  para  ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus nobres
pares a este projeto.

- 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 5.318/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao Município de Bom

Despacho o imóvel com área de 9.693,96m² (nove mil seiscentos e noventa e três
vírgula noventa e seis metros quadrados), a ser desmembrado de imóvel com área de
19.200m²  (dezenove  mil  e  duzentos  metros  quadrados),  situado  no  Bairro  Santa
Efigênia, nesse município, registrado sob o nº 14.961, a fls.  224 do Livro 3-Q, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à manutenção de
centro esportivo.

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.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação:  Este  projeto  de  lei  objetiva  a  transferência  ao  Município  de  Bom

Despacho de área de propriedade do Estado de Minas Gerais  onde funciona um
centro esportivo, que atende 200 crianças e é utilizado e mantido pelo município.

Ressalte-se que o projeto não implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o
imóvel  continuará sendo utilizado para a mesma finalidade.  A modificação incidirá
sobre  a  sua  titularidade,  pois  passará  a  integrar  o  domínio  público  municipal  e,
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consequentemente, o município assumirá a responsabilidade pelas obras que visem
à sua manutenção e conservação.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.319/2014
Cria a Área de Proteção Ambiental Mata do Inferno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam declarados como Área de Proteção Ambiental Mata do Inferno - APA

Mata  do  Inferno  -  o  terreno  de  203ha  (duzentos  e  três  hectares)  localizado  nos
Municípios  de  Belo  Horizonte  e  Sabará,  entre  os  meridianos  43°53'08,3"  W  e
43°53'13,2" W e os paralelos 19°53'53,7" S e 19°52'59,6" S.

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

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

da flora locais;
III - à proteção de mananciais e do patrimônio paisagístico.
Art. 3° - Para a implantação, administração e gestão da APA Mata do Inferno será

constituído conselho consultivo composto por representantes dos poderes públicos
estadual e municipal, de Sabará e Belo Horizonte, de entidades da sociedade civil
organizada e da população residente na área abrangida pela APA de que trata esta
lei.

Parágrafo único - O conselho a que se refere o caput deste artigo acompanhará a
elaboração do plano de manejo e o zoneamento da APA Fazenda Capitão Eduardo,
observado o plano diretor dos municípios envolvidos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Paulo Lamac
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Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que
cria a Área de Proteção Ambiental Mata do Inferno.

Trata-se de área localizada na divisa dos Municípios de Belo Horizonte e Sabará,
resquício  de  mata  atlântica,  onde se  encontram espécies  vegetais  raras,  animais
silvestres, nascentes e grutas, de crucial importância para a saúde da Bacia do Rio
das Velhas.

Infelizmente, a Mata do Inferno continua sendo alvo de um impasse entre o avanço
imobiliário e a necessidade da população local de tê-la preservada. Por isso, visando
garantir a preservação do ecossistema e das belezas naturais da região, mostra-se
extremamente relevante a criação da unidade de conservação descrita neste projeto
de lei.

Vale ressaltar que a proposta está em consonância com o art. 225 e parágrafos da
Constituição  Federal,  que  impõe  ao  poder  público  defender  e  preservar  o  meio
ambiente, para as presentes e futuras gerações.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.320/2014
Dispõe sobre a criação da Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Acidente

Ferroviário e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Acidente

Ferroviário no calendário oficial de eventos do Estado, a ser realizada anualmente na
última semana do mês de abril.

Art.  2°  -  Durante  a  Semana  Estadual  de  Prevenção  e  Combate  ao  Acidente
Ferroviário as concessionárias responsáveis pelo transporte ferroviário fomentarão a
conscientização da população sobre os acidentes ferroviários.

Parágrafo único - Para o disposto no art.  2°,  as concessionárias poderão adotar
estratégias como:

I - receber visitas da população e alunos da rede municipal, estadual e privada com
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a finalidade de conhecer sua história e suas instalações, aproveitando a oportunidade
para promover demonstrações de situações de risco em seus simuladores;

II - ministrar palestras em escolas próximas a linha férrea;
III - disponibilizar funcionários nos pontos de cruzamento por sobre a linha férrea

(Pns) para conscientizar a população sobre as situações de risco.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  dispõe  sobre  a  criação  da  Semana  Estadual  de  Prevenção  e  Combate  ao
Acidente Ferroviário.

Minas  Gerais  tem  uma  malha  ferroviária  de  5.080km.  Grandes  empresas  de
logística operam no Estado, uma vez que Minas Gerais é um ponto de convergência
das ferrovias e rodovias que ligam o Sul ao Norte do Brasil.  As ferrovias fazem a
ligação entre Minas Gerais e os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia,
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo,
permitindo o escoamento dos produtos mineiros. O complexo ferroviário garante o
acesso dos produtos do Estado e do País aos principais portos marítimos.

Nesse  contexto,  a  ocorrência  de  acidentes  ferroviários  é  apontada  pelas
concessionárias  como  um  grande  problema  enfrentado,  sendo  um  importante
componente estratégico na gestão do serviço, já que os acidentes podem provocar
consequências graves tanto à sociedade quanto à empresa.

Por exemplo, para a RMS Logística S.A., as perdas econômicas resultantes dos
334 acidentes ferroviários em 2010 são da ordem de 4,8 milhões de reais, uma vez
que  esses  infelizes  eventos  podem  gerar  interdições  de  linhas,  prejudicando  a
circulação  de  trens  e  veículos,  além  de  danos  aos  ativos  da  empresa,  à  carga
transportada e, principalmente, à segurança dos colaboradores e da população.

Portanto,  é imprescindível  para o Estado,  marcado pelo transporte ferroviário,  a
implementação  de  políticas  de  conscientização  para  a  prevenção  e  combate  a
acidentes  ferroviários,  promovendo  maior  segurança  à  população  e  melhores
condições para uma gestão eficiente das concessionárias.
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Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto, revestido de interesse público.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.321/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Retiro do Lago -

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

Retiro do Lago - Ambrel -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Neider Moreira
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Retiro do Lago - Ambrel -, com

sede no Município de Santo Antônio do Monte, atende todos os requisitos da Lei n°
15.430, de 2005. Foi fundada em 2 de julho de 2012, está sediada na Av. Prefeito
Lalu de Castro, n° 261, Bairro Retiro do Lago, Santo Antônio do Monte, e está inscrita
no CNPJ sob o n° 19.269.796/0001-00. É uma entidade dedicada a congregar órgãos
e pessoas interessadas em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos meus nobres
pares.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.410/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a diretoria e os funcionários do Hospital Santa Rita, de Medina,
pela inauguração de suas novas instalações e pela criação da sala de urgência e
emergência. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  8.411/2014,  do  deputado  Fábio  Cherem,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  à  comunidade  de  Três  Pontas  pelos  157  anos  de
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emancipação desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
Nº  8.412/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  relativas  a
outorga de uso da água, áreas de conflito por uso da água e outras que menciona.

Nº  8.413/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado à diretora-geral do Igam pedido de informações relativas a outorga de
uso da água, áreas de conflito por uso da água e outras que menciona.

Nº  8.414/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado à diretora-geral do Igam pedido de informações sobre os índices de
chuvas a partir de 1977, consubstanciado em cópia de estudo sobre o assunto.

Nº  8.415/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado à diretora-geral do Igam pedido de informações sobre a concessão de
outorga da construção da bacia de detenção de cheias do Córrego do São Francisco
e sobre a necessidade da participação formal do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
das Velhas nesse processo como condição obrigatória para regular a concessão, se
houver, dessa outorga.

Nº  8.416/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de informações sobre as ações
judiciais  e  administrativas  adotadas  pelo  Ministério  Público,  em  especial  pela
Promotoria de Direitos Humanos, para a defesa dos interesses e direitos dos agentes
de segurança pública  do  Estado e de  seus  familiares.  (-  Distribuídos  à  Mesa da
Assembleia.)

Nº 8.417/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/6/2014, em Contagem, que resultou
na apreensão de um menor, armas de fogo, drogas 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 8.418/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 25/6/2014,  em Belo Horizonte, que
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resultou na apreensão de arma de fogo, quantia em dinheiro, aparelho celular e um
veículo  roubado,  bem como na prisão de duas pessoas;  e seja  encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.419/2014,  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 22/6/2014, em Lavras, que resultou na
apreensão de drogas, munição, quantia em dinheiro e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.420/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  20/6/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão e quantia em dinheiro e na
prisão de quatro pessoas; 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  8.421/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Reitoria  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para manter fechados seus portões de acesso nos dias de jogos da
Copa do Mundo de Futebol no estádio Mineirão.

Nº 8.422/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao governador do Estado, ao comandante-geral da Polícia
Militar e aos policiais militares pela atuação na manutenção da segurança pública no
Estado durante a Copa do Mundo de Futebol, em especial na contenção das ações
de vândalos infiltrados entre manifestantes em Belo Horizonte, e sejam cientificadas
da referida  manifestação as seguintes  autoridades:  Cel.  PM.  Divino  Pereira  Brito,
chefe do Estado Maior; Cel. PM. Ricardo Garcia Machado, comandante do Comando
de  Policiamento  Especializado;  e  Cel.  PM.  Cláudia  Romualdo,  comandante  do
Comando de Policiamento da Capital.

Nº  8.423/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado aos convidados da 14ª Reunião Ordinária dessa comissão pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas dessa reunião, para acompanhar
a  situação  do  agente  penitenciário  João  Alcides  Cardoso  de  Freitas,  Masp  nº
1152441-0 -, lotado na Penitenciária de Francisco Sá e atingido por arma de fogo em
serviço,  enquanto  realizava  escolta  de  presos  na  data  de  29/4/2013,  e  envidar
esforços para garantir ao servidor o imediato e integral acesso ao atendimento de
saúde  necessário,  bem  como para  regularizar  sua  situação  funcional,  inclusive  a
eventual concessão de aposentadoria.

Nº  8.424/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para
estabelecer o dever de identificação funcional de todos os promotores e procuradores
de Justiça no exercício de suas atribuições, por meio do uso de crachá.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Transporte, de Assuntos Municipais, de Saúde, de Cultura e de Minas e Energia.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O  deputado  André  Quintão*  -  Presidente,  deputados  e  deputadas,  público  que

acompanha os trabalhos da Assembleia, telespectadores. Com muita alegria assomo
a esta tribuna para celebrar a aprovação do Projeto de Lei nº 4.051, que proíbe a
incineração de resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais. Esse projeto, aprovado
por  unanimidade  nesta  Casa,  já  em  2º  turno,  já  aprovado  em  redação  final,
representa um passo importante na consolidação de uma política de resíduos sólidos
que promova a coleta seletiva, que estimule a reciclagem, a reutilização, que fortaleça
o trabalho das associações e cooperativas de trabalhadores de materiais recicláveis.
E,  principalmente,  que  também  proteja  a  saúde  humana  em  face  dos  riscos
decorrentes da queima de resíduos sólidos e das toxinas e gases produzidos pelas
unidades de incineração.

Esta  Assembleia,  ao  longo  de  anos,  principalmente  por  meio  da  Comissão  de
Participação  Popular,  é  uma  parceira  efetiva  do  movimento  dos  catadores  de
materiais recicláveis,  das entidades de apoio, dos estudiosos, dos segmentos que
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estão na vanguarda de uma política de resíduos sólidos que preserve e garanta a
qualidade ambiental, a sustentabilidade, mas também a geração de renda. Em 2005,
aqui  na  Assembleia,  tivemos  oportunidade  de  realizar  um  seminário  legislativo
estadual  sobre  políticas  de  resíduos  sólidos,  que  redundou  na  Lei  Estadual  de
Resíduos  Sólidos,  que  aponta  e  induz  claramente  o  estímulo  à  reciclagem  e  à
incorporação socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis.

Tivemos  oportunidade  também  de  aprovar  a  lei  que  criou  o  programa  Bolsa
Reciclagem, que permite a remuneração, o apoio financeiro por parte do governo do
Estado a dezenas  de associações  e cooperativas espalhadas por  todo o  Estado,
garantindo essa organização em face das alternâncias  de  retorno econômico,  em
face das crises econômicas.

Depois  da  lei,  garantimos,  por  meio  de  emenda  da  Comissão  de  Participação
Popular,  os  recursos  necessários  à  viabilização  do  Bolsa  Reciclagem.  Emendas
populares anuais  em torno de R$3.000.000,00,  que,  como disse,  beneficiam hoje
mais de 70 associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Além
disso,  por  meio  de  emendas  da  Comissão  de  Participação  Popular,  também
estimulamos a criação de fóruns de capacitação, estimulando a organização dessas
associações e cooperativas nas diversas macrorregiões de Minas Gerais.

Ano a ano,  a Assembleia  integra e participa  das atividades dos festivais  Lixo e
Cidadania realizando audiências, debates públicos, enfim, fazendo um trabalho lado a
lado, caminhando junto com todas as entidades e parceiros que querem uma política
de resíduos sólidos responsável, buscando e visando eliminar e erradicar os lixões
em todos os municípios. Infelizmente, são mais de 200 municípios que ainda têm
lixões, e é importante que essa meta de erradicação dos lixões seja cumprida, em
defesa da saúde humana, em defesa das nascentes, da água, da qualidade de vida.

Nesse caso, ao aprovarmos o Projeto de Lei nº 4.051, estamos atendendo a uma
solicitação formal  que chegou à Comissão de Participação Popular  do Movimento
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, do Movimento Nacional do Povo da
Rua,  do  Instituto  Nenuca  de  Desenvolvimento  Sustentável,  do  Insea,  do  Centro
Nacional  de  Defesa  de  Direitos  Humanos  da  População  em  Situação  de  Rua  e
Catadores de Materiais Recicláveis e da Pastoral Nacional do Povo da Rua, além de
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milhares  de  adesões  a  uma  petição  on-line que  buscava  reforçar  e  apoiar  a
aprovação desse projeto aqui na Assembleia.

No ano passado, num debate público promovido pela Comissão de Participação
Popular, eu e o presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, recebemos uma
solicitação formal dessas entidades para que apresentássemos esse projeto de lei.
No mesmo dia, ao final do debate público, entramos com o projeto de lei, que foi
amplamente  discutido,  debatido,  e  recebeu  alterações  e  sugestões  por  parte  da
Comissão  de  Meio  Ambiente.  Aquelas  que  não  foram  acolhidas  foi  porque  não
tiveram o aval das entidades proponentes. O projeto tem um objetivo muito claro, que
é exatamente estimular a coleta seletiva, a reciclagem e a reutilização, proteger o
meio  ambiente,  diminuir  a  produção  do  lixo,  estimular  os  aterros  sanitários,  mas
sempre previamente separando e buscando o reaproveitamento, a reciclagem e a
reutilização daquilo que ainda possa ser utilizado.

A incineração  vai  na  contramão  desse  movimento.  Ela  pode,  ao  se  tornar  um
negócio lucrativo, buscar no próprio material  que poderia ser reciclável  a fonte de
lucro privado. Seria um mercado, seria o interesse econômico prevalecendo sobre o
interesse da qualidade de vida e da qualidade ambiental. Seria retirar a matéria-prima
dos catadores de materiais recicláveis.

Volto aos tempos de estudante de ciências sociais, ao ler e reler um texto na época,
do  jovem  Marx,  grande pensador  e  inspirador  deste  deputado  do  ponto  de  vista
intelectual, que, ao analisar a questão da lenha e do acesso à lenha pelos pobres na
Inglaterra na Revolução Industrial e as leis do cercamento, dizia que, quando a lenha
se tornou uma mercadoria fundamental  na Revolução Industrial,  vieram as leis do
cercamento para impedir o acesso daquelas pessoas que tinham na lenha até mesmo
seu material de combustão para alimentação e para combater o clima muito frio em
determinados  períodos  na  região  da  Grã-Bretanha.  Sabemos  que  essas  leis  do
cercamento  vieram  simplesmente  para  atender  à  necessidade  do  início  do
capitalismo industrial.

A mesma coisa em séculos seguintes poderia acontecer com material  reciclável,
porque a viabilidade econômica das unidades incineradoras demanda a existência do
material  reciclável,  principalmente o papel e o papelão. Aí, todo esse trabalho das
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associações e cooperativas de catadores de materiais  recicláveis  seria disputado,
seria fragilizado por interesses comerciais. E o pior: poderia trazer graves riscos à
saúde humana e ao meio ambiente.

Apesar da adoção de alguns filtros, esses filtros não seriam, muitas vezes, para
impedir o vazamento de partículas ultrafinas, nocivas à saúde humana.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, este é um projeto ousado. Minas Gerais, com
essa atitude, será pioneira. A Assembleia de Minas poderá reforçar essa luta nacional,
até porque na política nacional de resíduos sólidos não tivemos essa conquista, pela
correlação de forças estabelecidas no Congresso Nacional. Hoje nesta Assembleia
damos um passo adiante. Adiante por quê? Porque, a partir dessa lei, tenho certeza
de que o governador Alberto Pinto Coelho não se furtará a sancionar esse projeto,
que foi  aprovado,  por  unanimidade,  pela oposição e pela  base do governo nesta
Casa. Esse projeto foi assinado por este deputado e pelo presidente da Assembleia,
Dinis  Pinheiro. Esperamos a sanção dele o mais rápido possível,  para podermos,
aliás,  estimular  outros  estados  e  o  próprio  Congresso  Nacional  a  adotarem  tal
posição.

Queria  ressaltar  que  hoje  esse  debate  é  global.  A  tecnologia  de  incineração
atualmente é condenada por vários países, por vários movimentos, mas a resistência
em  impedi-la  é  grande  porque  existem  interesses  econômicos  envolvidos.  Nosso
projeto de lei aprovado aqui impede a utilização da tecnologia de incineração até em
processos de concessão da política de resíduos sólidos por PPP. Queria alertá-los
porque sabemos que existem hoje discussões de PPPs para política de resíduos
sólidos.  Não temos  preconceito,  não  temos  posição,  a priori, sobre  PPPs.  Minas
Gerais tem uma lei, o Brasil tem uma lei, mas é bom que se registre que, a partir da
sanção dessa lei,  a  tecnologia  de incineração não será  mais  permitida.  Portanto,
queremos, sim, que as associações e as cooperativas sejam apoiadas. Queremos
que  os  municípios  implantem  a  coleta  seletiva.  Queremos  ações  de  educação
ambiental para que a separação do material, do resíduo, comece dentro da casa de
cada cidadão, nos condomínios e nos prédios. Queremos também que os municípios
estruturem a coleta seletiva, que existam os galpões de triagem e de reciclagem. As
unidades devem ser geridas pelas associações, para o beneficiamento e reciclagem
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desse material, para a inclusão socioprodutiva desses catadores e para a geração de
renda. É isso que queremos. A incineração seria a saída fácil, mas nociva à saúde
humana, à geração de renda, ao meio ambiente e à educação ambiental e social.

Portanto, queria publicamente agradecer a todas essas entidades que confiaram na
Assembleia Legislativa e nos deputados autores deste projeto. Mais uma vez, fizemos
nossa  parte.  Agora  esperamos  a  sanção  desse  projeto  para  que  nessa  área  de
resíduos sólidos a Assembleia, que já foi exemplar no programa Bolsa Reciclagem,
também possa mostrar que a tecnologia da incineração está na contramão e que em
Minas Gerais ela está proibida. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador
O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.
O deputado Pompílio Canavez - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV e pela Rádio Assembleia. Venho à
tribuna para falar um pouco sobre o plebiscito que se avizinha. Nós, do movimento
social,  estamos preparando um plebiscito para a Semana da Pátria,  de 1º a 7 de
setembro, e quero falar um pouco sobre isso, chamar a atenção de quem está nos
acompanhando pela televisão e pela rádio para a importância do tema.

Estamos em um período de efervescência esportiva. Todo o País está com a mente
e o coração voltados para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira e o sucesso que
tem sido a Copa das Copas no Brasil. Todos estamos prestando atenção nisso, mas
não podemos deixar de pensar no Brasil, nos problemas que temos e na política. Ao
mesmo  tempo  que  comemoramos  e  ficamos  felizes  com  o  sucesso  da  Copa,
queremos falar  um pouco sobre nossos  problemas.  No ano passado,  em junho -
portanto, há cerca de um ano -, tivemos grandes mobilizações sociais no país inteiro.
Jovens, pessoas de todas as idades se mobilizaram e foram para as ruas para cobrar
um País melhor, mudanças: o Brasil está bom, mas precisa melhorar, precisamos ter
um País mais avançado, politicamente mais transparente. Esse grito das ruas ainda
ecoa,  permanece,  está  forte,  e,  com  certeza,  mesmo  com  a  Copa  do  Mundo
mobilizando a  emoção das  pessoas,  todos  esperam  que nós,  políticos,  tomemos
atitudes para melhorar o País e a política.

O movimento popular, desde o ano de 2002, aprovou plebiscitos para consultarmos
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a população a respeito de temas fundamentais para a vida do País. Por exemplo,
consultamos  a  população  sobre  a  entrada  ou  não  do  Brasil  na  Área  de  Livre
Comércio das Américas - Alca -, uma organização econômica puxada pelo governo
Bush e,  aqui  no  Brasil,  pelo  governo  Fernando Henrique  Cardoso,  presidente  na
época.  Quarenta  e  quatro  milhões  de  brasileiros  participaram,  e  mais  de  90%
disseram não à entrada do nosso país na Alca. E é claro que isso teve um papel
decisivo naquele momento para a política. E ainda tivemos outros momentos em que
precisamos consultar. Lembro-me da dívida externa em 2007 e da privatização da
Vale do Rio Doce, que só piorou quando saiu do controle do governo, pois, quando
ainda estava sob seu controle, era uma empresa saudável.

O povo brasileiro, os movimentos sociais têm necessidade de ser ouvidos. Estou
dizendo o que a presidenta Dilma tem defendido desde o ano passado: a instalação
de uma Constituinte exclusiva.

O plebiscito a que me refiro e que acontecerá do dia 1º  ao dia 7 de setembro,
portanto na Semana da Pátria, perguntará aos brasileiros sobre a reforma política,
sobre  uma  Constituinte  exclusiva  que  trate  do  sistema  judiciário,  da  segurança
pública, do financiamento de campanha, enfim de temas importantes para o povo
brasileiro e que sem dúvida foram o espírito das manifestações ocorridas em junho do
ano passado. Com certeza essas manifestações voltarão. Na campanha política de
agora, teremos um forte motivo para fazer um debate importante.

Tenho em mãos um texto escrito recentemente pelo Frei Beto dizendo que neste
momento de Copa do Mundo, em que falamos também de campanha, precisamos
responder a uma pergunta simples: você, brasileiro, você, brasileira, é a favor de uma
Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Uma Constituinte que dê
as respostas que o povo brasileiro tanto busca? Essa é a pergunta que será feita de
1º a 7 de setembro. Estamos começando agora a fazer mobilizações, a organizar o
plebiscito. Isso não é fácil porque os movimentos populares não possuem os grandes
recursos da grande mídia nem recursos para fazer uma campanha forte. Mas, nós, do
Bloco Minas sem Censura, do PT, do PRB e do PMDB, estamos abraçados nessa
causa.  Queremos  uma  Constituinte  exclusiva  que  passe  o  Brasil  a  limpo.  Já
avançamos  muito  com  a  Constituição  de  1988,  mas  precisamos  avançar  mais,
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precisamos  reinventar  o  sistema  político  brasileiro.  Essa  é  uma  tarefa  do  povo
brasileiro  agora.  Caso  contrário,  a  mobilização  popular,  a  presença  do  povo,  as
manifestações nas ruas, que começaram ano passado e continuam este ano, terão
sido em vão.  Não podemos perder  a oportunidade.  O povo brasileiro  anda muito
descrente - diria até, desencantado com a política e os políticos. E não sem razão. Do
jeito que o nosso sistema político funciona, ele não representa a maioria do povo.
Isso é percebido no caso das mulheres, que representam mais de 50% da população
brasileira. E mais de 50% dos eleitores ocupam menos de 9% dos cargos eletivos no
Congresso Nacional.  Aqui  mesmo na  Assembleia  Legislativa  temos  pouquíssimas
parlamentares.  Tudo isso é  fruto  de um sistema político falido,  que não ajuda no
combate à corrupção e na definição das reformas tributária, agrária, urbana, que já
deveriam  ter  sido  feitas.  Todas  elas  têm  na  reforma  política  a  sua  verdadeira
oportunidade.

Queremos consultar o povo brasileiro sobre esse tema tão importante. Afinal, ele
quer ou não a reforma política? Acho que a resposta é óbvia. Ele a quer, sim. Tanto
que foi às ruas porque quer um Brasil desenvolvido, com maior consumo até, um país
melhor, que lhe dê orgulho. E somente a reforma política pode fazer isso. Não existe
mágica. Quero fazer um apelo: você que concorda comigo pode ajudar a fazer esse
plebiscito popular.

Você pode organizá-lo na sua casa, no seu comércio, na sua escola, na sua rua e
entrar em contato conosco através do site www.plebiscitoconstituinte.org.br, para que
o povo tenha condições de influenciar na política. Porque do jeito que está, é óbvia
essa constatação de que os parlamentos não representam o povo brasileiro,  não
representam  os  negros,  não  representam  os  trabalhadores,  não  representam  as
mulheres.  Portanto,  qualquer  reforma  política  não  passará  se  não  houver  uma
Constituinte exclusiva, que funcione em paralelo com o Congresso.

O  Congresso  eleito  continua  o  seu  papel,  mas  uma Constituinte  exclusiva  são
brasileiros  e  brasileiras  eleitos  exclusivamente  para  pensar  novamente  o  Brasil,
pensar  novamente  numa  reforma  política,  pensar  em  um  sistema  político  mais
moderno. É claro que a nossa Constituinte de 1988 avançou em muitas coisas, mas
agora precisa ser repensada, pois não avançou na política. Estou com o Frei Beto
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quando ele afirma que é necessário que o povo brasileiro seja ouvido, que não seja
chamado  apenas  para  votar  em  A  ou  B,  mas  que  também  seja  levado  em
consideração para que tenhamos uma reforma política séria, exclusiva, que trate de
temas caros ao povo brasileiro.

Queremos  dizer  que temos  uma grande  dificuldade de  material.  Claro  que não
interessa ao sistema dominante do País reforma alguma. Para o sistema dominante,
está bom do jeito que está, mas para você, que foi para a rua, que luta por um Brasil
melhor,  que  quer  um  País  melhor  agora  no  presente  e  para  as  nossas  futuras
gerações, não está nada bom. É preciso mudar, é preciso aproveitar essa alegria que
está nas ruas com a Copa do Mundo para também pensarmos no Brasil, pensarmos
na política, pensarmos no futuro.

Eu, que sou idealista, que sempre participei da política por ideal, penso que este é
um momento especial. Não podemos deixar que o clamor das ruas acabe, que fique
por  isso  mesmo. Muitas  pessoas estão  torcendo por  isso,  não é  mesmo? Muitos
estão torcendo para que não haja manifestação mais, que não haja mais mobilização
alguma,  que  assim  que  as  eleições  acabarem  o  assunto  também  acabará.  Não
queremos isso. Queremos que o Brasil passe por um processo de debate nacional
completo  com  participação  popular  e  que  tenha  o  povo  como protagonista.  Que
mudemos  o  sistema político.  Não  é  possível  que  mais  de  80% dos  parlamentos
brasileiros  sejam  representantes  do  capital,  que  não  haja  representante  dos
trabalhadores, dos negros, das mulheres e das minorias. É impossível você ter um
País moderno com um sistema político atrasado, arcaico, anacrônico.

Até gostaria que nas notas taquigráficas reproduzissem o texto do Frei Beto, que é
importante. Não vou lê-lo aqui para ganhar tempo. Frei Beto, um grande pensador
brasileiro, faz uma discussão sobre os rumos do Brasil, os rumos do nosso país e
aonde  queremos  chegar.  Queremos  um  Brasil  melhor,  um  Brasil  que  seja
desenvolvido, claro, com possibilidades para todos, mas um Brasil que seja também
ético, um Brasil onde a política seja com “P” maiúsculo. Mas, para isso, precisamos
mudar muito.

Você, que, de maneira geral, será assediado agora pelos políticos, pergunte a eles
se estão satisfeitos com o sistema político brasileiro. De acordo com a resposta deles,



2445
____________________________________________________________________________

você terá uma ideia se é um sistema político onde o capital é que manda e onde os
votos são avaliados. Saiba você que há gente calculando voto em R$50,00. Há gente
avaliando quanto vai gastar sem nenhuma preocupação com o Brasil e com a política,
porque representam um lado brasileiro que é minoria.

Agora  nós,  que  fomos  para  as  ruas,  que  estamos  na  luta,  nos  movimentos
populares, sociais, sindicais, queremos um outro Brasil, uma Pátria realmente de que
possamos nos orgulhar não somente em época de Copa do Mundo, mas depois dela
também, um País em que tenhamos a alegria de dizer que os brasileiros são ouvidos,
são levados em consideração.  Por isso faço este convite a você para que venha
conosco,  ajude a fazer  o plebiscito.  Não será fácil  fazê-lo,  pois muitos  vão tentar
impedi-lo, mas vamos fazer, vamos consultar o povo. Vamos, mais uma vez, passar
este país a limpo. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, não se faz necessário me inscrever

para usar a tribuna, até porque minha fala é muito rápida e objetiva. Solicitei  uma
atenção especial ao Município de São José do Jacuri e obtivemos uma resposta da
Diretoria de Políticas de Atenção Primária à Saúde, cujo parecer foi desfavorável à
aquisição  de  materiais  de  consumo  que  solicitei  para  essa  cidade.  Para  minha
surpresa, a argumentação da diretoria, respondida pela Sra. Fernanda Aparecida de
Oliveira,  deputado  Pompílio,  foi  a  que  passo  a  ler:  “Em  relação  às  ações
desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde - APS -, o parecer segue desfavorável
por se tratar de material de consumo, para o qual o município já recebe recursos
financeiros estadual e federal que os auxiliam no desenvolvimento de suas ações e
serviços de saúde”. Ou seja, estão recusando uma solicitação, encaminhada por este
deputado,  por  meio  de  emenda  parlamentar,  para  aquisição  de  materiais,  sem,
contudo, terem um parecer jurídico. O fato de dizer que o Estado e o governo federal
já  atendem  não  significa  que  esse  atendimento  corresponde  ao  atendimento
necessário e adequado à população. Agora, uma pessoa nos encaminhar um ofício
dizendo que  não nos  atenderá  porque  já  está  sendo  agraciado  pelo  governo do
Estado e pelo governo federal é a desculpa mais esfarrapada que já ouvi nesses
quase 12 anos de mandato. Isso é inadmissível. Quem teria de fazer essa avaliação
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de o município estar sendo bem atendido ou não é o próprio prefeito. Se ele nos
solicitou, significa que o Estado não está dando a atenção adequada. Então, faço
questão de registrar a minha insatisfação. Estou encaminhando um ofício solicitando
um parecer não político. Quero saber em que lei, em que artigo, em que parágrafo,
em que inciso estão embasados para nos dar tal declaração. Assim, era apenas para
fazer esse registro. Obrigado.

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.

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  8.421,  8.422  e
8.424/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  8.423/2014,  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 Transporte - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 24/6/2014, dos Projetos

de Lei  nºs 4.867/2014, do deputado Zé Maia,  5.033/2014,  do deputado Agostinho
Patrus  Filho,  e  5.044/2014,  do  governador  do  Estado,  e  dos  Requerimentos  nºs
8.088/2014, do deputado Gil Pereira, 8.110 e 8.111/2014, do deputado Anselmo José
Domingos, 8.150 e 8.151/2014, da deputada Liza Prado, e 8.236/2014, do deputado
Anselmo José Domingos;

de Assuntos Municipais - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 24/6/2014, dos
Requerimentos nºs 7.930 a 7.938/2014, do deputado Ivair  Nogueira,  7.978, 7.979,
8.136  a  8.138/2014,  do  deputado  Tony Carlos,  7.994/2014,  do  deputado  Ulysses
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Gomes,  8.054/2014,  do  deputado  Duarte  Bechir,  8.098,  8.099  e  8.155/2014,  do
deputado Fábio Cherem, e 8.121/2014, da deputada Liza Prado;

de Saúde - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 25/6/2014, do Requerimento
nº 8.234/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel;

de Cultura - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 25/6/2014, dos Requerimentos
nºs 8.149 e 8.154/2014, do deputado Sávio Souza Cruz;

e de Minas e Energia - aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em 25/6/2014, dos
Requerimentos  nºs  8.102,  8.103  e  8.108/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das
Águas, e rejeição do Requerimento nº 8.109/2014, da Comissão Extraordinária das
Águas (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir  é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.428/2013 (À sanção.).
Questão de Ordem

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Quero  manifestar  minha  satisfação  pela
aprovação de dois projetos de nossa autoria que aconteceu na parte da manhã, já em
2º turno. O projeto se refere à doença neurofibromatose. A pessoa fica deformada
com essa doença. O corpo fica cheio de calombos, e a pessoa chega a perder a
fisionomia e a visão. A doença, que deforma não só o rosto, mas também o corpo
todo, em Minas não era considerada deficiência física. E muitas vezes essas pessoas
são discriminadas, não conseguem emprego; em qualquer lugar a que chegam as
outras pessoas se retiram por medo de contágio, mas a doença não é contagiosa.
Essa doença chamou tanto a atenção que, quando o papa Francisco esteve no Brasil,
ele visitou um doente. Escolheu uma pessoa com alto grau de neurofibromatose para
mostrar que a doença não é contagiosa, aliás ele até beijou aquele senhor do Rio de
Janeiro.  Isso  chamou muito a  atenção da população brasileira.  Estava  com esse
projeto  em  andamento  há  quase  dois  anos,  e  hoje  tivemos  a  felicidade de vê-lo
aprovado por unanimidade pelos deputados presentes. Isso é uma grande conquista
para essa população. Aliás, há uma associação estadual que me procurou, e hoje
podemos comemorar esse grande avanço. Outro projeto é o que trata do leite de
cabra, um produto altamente saudável. Há mais de 2 mil produtores em Minas Gerais,
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que produzem um leite de excelente qualidade. Fazem um produto nobre em sua
agroindústria ou em seu laticínio, mas ainda não tinham amparo legal para colocar
esse  produto  no  mercado  da  forma  certa.  Com  esse  projeto  de  lei  estamos
legalizando a produção de leite de cabra e de ovelha. Isso irá beneficiar mais de 2 mil
produtores na fase de produção, mas também beneficiará muito o consumidor. Os
consumidores mineiros e brasileiros gostam muito de produtos à base do leite de
cabra,  tanto  é  que  existe  uma  associação  em  nível  de  Estado.  O  Sr.  Onivaldo,
presidente da Caprileite, fez aqui belas explanações. Juntamente com a Dra. Aurora,
da  UFMG, formulamos um belo projeto,  que hoje foi  aprovado.  Também está em
pauta  um  outro  projeto  de  nossa  autoria,  o  da  outorga  coletiva  de  água.  É  um
processo altamente burocrático. É difícil o produtor ter acesso a essa outorga. Esse
projeto de lei  teve apoio dos centros universitários e do Dr. Helvécio, homem que
entende tudo do assunto. Ele nos ajudou a formular esse projeto, que nos próximos
dias será votado no Plenário e poderá facilitar o acesso à irrigação de forma ordeira.
O acesso coletivo  facilita  porque  estabelece limites  e  normas  para  que não  haja
abusos e se faça uma democratização do uso da água em Minas Gerais, com menos
burocracia para o acesso à outorga, o que, automaticamente, vai ampliar o consumo
e a produção de grãos  no Estado.  Portanto,  agradeço à nossa consultoria  e aos
nossos  parceiros  deputados,  que  entenderam  os  nossos  projetos  que  já  foram
aprovados  e  certamente  vão  entender  os  outros,  que,  se  Deus  quiser,  serão
aprovados nos próximos dias. 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 ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
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Fase: Suspensão e Reabertura da Reunião - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos deputados Vanderlei Miranda, Sebastião Costa e André Quintão;
aprovação  -  Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.165/2014; discurso do deputado João Leite; Questão de Ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho -

Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bosco -
Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Fred  Costa  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos
- Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h14min, 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 Marques Abreu,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante
na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para
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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.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Vanderlei Miranda em que

solicita que o Projeto de Lei nº  5.165/2014 seja apreciado em primeiro lugar.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do deputado Sebastião Costa em que solicita a inversão
da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.899/2014 seja apreciado
em segundo lugar. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do deputado André Quintão em que solicita a inversão
da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.628/2013 seja apreciado
em terceiro lugar.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.165/2014, do
procurador-geral de justiça, que fixa o percentual, relativo ao ano de 2014, para a
revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Administração Pública. Com a palavra, para discutir, o deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite*  -  Cumprimento  o  senhor  presidente  deputado  Ivair
Nogueira; o deputado Marques Abreu, que o acompanha secretariando esta reunião
da Assembleia nesta noite; os senhores deputados; e a deputada Maria Tereza Lara,
sempre  atenta  e  presente.  Quero  lembrar  à  deputada  Maria  Tereza  Lara  que  na
próxima quinta-feira, na Comissão de Segurança Pública, faremos uma discussão
sobre violência contra a mulher e fazemos questão da sua presença nessa reunião,
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sabedores que somos do trabalho de S.  Exa.  em favor  das mulheres do Estado.
Então, contamos com a sua presença, que sempre contribui.

Vimos a esta tribuna, Sr. Presidente, para discutir o projeto que fixa o percentual
relativo  ao  ano  de  2014  para  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos
servidores  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Sabemos,  Sr.
Presidente, que o conjunto dos servidores do nosso estado - e não apenas do Poder
Executivo, que trata dessa matéria,  mas também dos outros Poderes, Judiciário e
Legislativo - sempre aguarda uma melhora em seus vencimentos. O trabalho feito
pelos servidores trata justamente disso.

Sr.  Presidente,  vivemos,  neste momento,  em nosso país,  o empobrecimento de
estados e municípios. Hoje nos assustamos com o endividamento histórico de nosso
país apesar de tudo que é arrecadado. Dessa arrecadação, 70% fica com o governo
federal, e o restante tem de ser dividido com 27 estados, 5.600 municípios. Hoje nos
assustamos com o movimento da economia do nosso país. Temos um rombo em
nossa  balança  comercial.  Hoje  o  governo  tomou  a  decisão  de  sacar
R$15.000.000.000,00  no  caixa  da  Petrobras.  O  governo  federal  sacou  hoje
R$15.000.000.000,00 nos cofres da estatal. O governo federal busca esse dinheiro
para  si,  deputado  Antônio  Carlos,  e  se  esquece  completamente  dos  estados  e
municípios. Com isso, deputado Antônio Carlos Arantes, o governo federal derruba as
ações da Petrobras, que hoje, ao final dos trabalhos da bolsa de valores, foram lá
embaixo. É claro que os investidores estão acompanhando com preocupação uma
empresa  que  está  sendo,  de  alguma  forma,  avaliada  como  endividada,  como  a
Petrobras,  e o governo federal  vai  lá  no  seu caixa e retira  R$15.000.000.000,00.
Todos estão acompanhando, de alguma forma, ela é uma empresa em decadência,
lamentavelmente.  É uma empresa de todos os brasileiros.  O governo faz saques
constantes no caixa da Petrobras.

Com prazer, concedo aparte ao deputado Antônio Carlos Arantes. Vejo também o
deputado Luiz  Henrique  entrando.  Hoje  mesmo tratamos do  descaso do  governo
federal com a agricultura, especialmente com o Norte de Minas, na tentativa, com a
Medida Provisória nº 3, de buscar banana no Equador, esquecendo-se de Janaúba,
Caeté,  das  regiões  produtoras  de  banana  em  Minas  Gerais.  Com  muito  prazer
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concedo aparte ao deputado Antônio Carlos Arantes, homem que ama a agricultura,
amigo da agricultura.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Muito obrigado, deputado João
Leite. É do campo que sai o alimento de cada brasileiro, de cada cidadão no mundo.
Não apenas de Janaúba, Joaíma, mas também de Delfinópolis, minha região, Dom
Viçoso, região de Pedralva e São João da Mata, onde a produção da banana tem um
significado muito grande na questão econômica e social. E fora do Estado também,
como a região do Vale do Ribeira, que praticamente não tem outra atividade a não ser
a banana. A banana é uma atividade que gera muito desenvolvimento no Estado e no
País.  Há  muitos  lugares  onde  se  plantar  banana,  há  muito  produtor  disposto  a
continuar plantando. Há também o consumo, e vai por aí adiante, e há a possibilidade
de exportar mais ainda. Aí o Brasil abre as fronteiras para importar bananas. Então
alguém está ganhando, há interesses maiores.

V.  Exa.  estava  falando da  Petrobras.  Estava vindo da  região  da  Pampulha,  da
Cidade Administrativa, hoje à tarde, ligado na CBN e ouvi também a triste notícia:
mais uma facada na Petrobras. Há gente falando até da PTbras. Parece que estão
tirando a identidade da Petrobras, estão apoderando-se da Petrobras, e isso é muito
triste. Ouvíamos, no passado, o Lula falar de combustível, do etanol, do pré-sal e do
biodiesel. Tudo mudou, não foi para frente, e vemos as notícias dos jornais: o Brasil
importando  mais  de  R$18.000.000.000,00  em  combustível.  Então  o  Brasil  está
virando um grande importador de combustível.

É uma coisa maluca. Hoje também se falou muito aqui na Copa do Mundo, e acho
que não há um brasileiro que não esteja torcendo para o Brasil ganhar o hexa. Se
Deus quiser, seremos sim hexa nesta Copa do Mundo. Contudo, esperamos que, nos
próximos quatro anos, o Brasil  também seja campeão na saúde, na educação, na
segurança e na moralidade, deputado João Leite.

Estou  com um  pequeno recorte  de  jornal.  A Copa nos  alegra  na  hora  em  que
estamos na frente da televisão vendo o povo feliz, alegre e vendo jogadas bonitas
como as  do  Neymar,  e  vai  por  aí  adiante.  Ao  mesmo tempo,  R$431.000.000,00
seriam o valor superfaturado da obra do Estádio Mané Garrincha. Coitado do Mané
Garrincha. Um homem que fez a história do futebol, a beleza do drible e a alegria do
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futebol  tem seu nome em um estádio que está  sendo superfaturado em mais de
R$430.000.000,00.  Segundo relatório do Tribunal  de Contas do Distrito Federal,  o
governo local pediu prorrogação de prazo e vai explicar,  mas só depois da Copa.
Deputado  João  Leite,  são  R$430.000.000,00.  Que  tristeza!  Quantas  e  quantas
pessoas poderiam estar saindo das filas de cirurgias? Quantas e quantas pessoas
poderiam ter  saúde e  educação melhores sem o superfaturamento  dos estádios?
Muito obrigado.

O  deputado  João  Leite*  -  Obrigado,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  V.  Exa.
sempre está tão bem informado. Queremos reconhecer sua liderança na agricultura,
que é  tão  importante para o  Estado de Minas  Gerais.  Quero também com muita
tristeza acompanhar os números em relação à criação de emprego em maio. Tivemos
o pior número para o mês em 22 anos. A expectativa era de que a Copa criaria novos
empregos. Ao contrário, temos na verdade a perda de empregos. Sem dúvida, esse é
um dos piores governos que o Brasil já teve.

O governo federal nos fez lembrar o império. Os imperadores brasileiros juntavam o
dinheiro dos impostos na corte e não o dividiam com as províncias. O Brasil se uniu
para ter uma república justamente para terminar com isso e agora temos um governo
centralizador,  um governo que tem a coragem de sacar dessa estatal  tão querida
R$15.000.000.000,00 no caixa para utilizar não se sabe como. Será que é mais um
porto em Cuba que o governo criará, enquanto precisamos dos recursos para pagar
melhor os servidores, os servidores do Ministério Público, os servidores do Estado de
Minas Gerais nas diversas áreas de políticas importantes para nossa população e os
servidores do Poder  Legislativo e do Judiciário  espalhados pelo Estado de Minas
Gerais? E o governo federal fica com os recursos.

Minas Gerais teve no primeiro semestre a maior arrecadação. O governo federal
teve  em  Minas  a  maior  arrecadação  da  história,  mas  esse  recurso  não  volta,
impedindo  que  os  Poderes  do  Estado  de  Minas  Gerais  remunerem  melhor  seus
servidores.

É  interessante  quando  se  fala  em  saúde,  deputado  Duarte  Bechir,  nosso líder.
Temos o Hospital João XXIII como uma referência. Os nossos servidores da saúde
estão lá. As pessoas buscam o João XXIII naqueles momentos mais difíceis da vida,



2454
____________________________________________________________________________

quando têm um acidente. O Hospital João XXIII recebe do governo federal - e olha
que  temos  nossos  bombeiros  militares  nas  estradas  federais  buscando  os
acidentados e os  levando ao heliporto do  Hospital  João XXIII  -,  ao  final  do mês,
R$260.000,00; e o Estado tem de tirar do Tesouro R$7.000.000,00 para bancar os
atendimentos  do  Hospital  João  XXIII.  Quanto  o  governo  paga,  deputado  Antônio
Carlos Arantes, para o atendimento dos nossos helicópteros e viaturas dos bombeiros
militares nas estradas? Zero.

Outro dia, na BR-381, caiu um carro com quatro colombianos. Quem os resgatou?
Os bombeiros de Minas Gerais.  Quanto o Estado recebeu? Zero. Mas eles foram
atendidos no Hospital João XXIII. É sobre isso que estamos falando do nosso estado.
Com muito prazer, concedo aparte ao líder, deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  deputado  João  Leite.
Contribuirei com V. Exa. no debate do PL nº 165/2014, que fixa o percentual relativo
ao ano de 2014 da nova revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores
do Ministério Público de Minas Gerais.

Quando  faço  questão,  deputado  João  Leite,  senhoras  e  senhores,  de  ler  o
enunciado do aludido PL, é para que possamos fazer uma análise daquilo que esta
Casa está apreciando no momento, com as condições que tem o governo do Estado
de cumprir suas metas e dar aos servidores do Estado o respectivo valor, de acordo
com a capacidade que o Estado tem hoje de gerir suas obrigações.

Digo isso porque temos em mente - e o deputado João Leite já fez uma introdução
ao assunto - que há concentração excessiva de recursos na União, pois mais de 70%
de tudo que é arrecadado no País estão concentrados no poder central de Brasília.
Isso  não  tem  dado  aos  estados  e  municípios  a  possibilidade  de  criarem  suas
políticas, de cada um vivenciar a sua realidade e poder dar ao cidadão do seu estado,
do seu município as melhores condições, através de ações do governo do Estado e
dos prefeitos.

Deputado João Leite, digo isso talvez com um pouco de insatisfação, oriunda da
fraca  atuação  do  governo  federal  no  que  diz  respeito  ao  marco  regulatório  da
mineração, enviado ao Congresso em janeiro, cujo relator é um deputado federal do
PT de Minas Gerais, Gabriel Guimarães.
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O deputado João Leite* - O deputado federal Gabriel Guimarães é o presidente da
comissão, e o relator da matéria é o deputado Leonardo Quintão, do PMDB.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado João Leite, esse assunto muito
interessa  aos  mineiros.  Estamos  aguardando  que  esse  marco  regulatório  seja
apreciado pelo Congresso e que dê ao Estado o valor que Minas tem na arrecadação
de seus impostos oriundos da extração mineral.

O decreto vigente é de 1967. E se hoje não temos uma lei no País que regule a
exploração mineral,  é  sinal  de  que  o  Estado de  Minas  Gerais,  que  tem  em  sua
essência a extração mineral, que tem na sua especial possibilidade de arrecadação a
extração mineral, de que nós, os mineiros, neste momento não estamos recebendo
de Brasília o valor e a consideração devida a Minas Gerais.

Quando unimos esta nossa fala à discussão do PL nº 165, de 2014, que fixa o
percentual  relativo  à  revisão anual  dos  vencimentos  dos  servidores  do  Ministério
Público  de  Minas  Gerais,  é  porque  muitas  vezes  existe  uma interrogação  que  é
interpretada de outra forma por alguns que estão do outro lado, mais precisamente,
que  são  contrários  aos  interesses  de  Minas  Gerais.  Não  queremos dar  a  eles  a
possibilidade de responder a esse questionamento sem contar a verdade dos fatos.
Às vezes a verdade dói, mas tem de ser dita: como pode a presidenta da República,
deputado  João  Leite,  mandar  um  projeto  em  janeiro  para  a  Câmara  -  e  já  se
passaram cinco meses - e o projeto continuar adormecido?

Será que não incomoda à presidenta, em nenhum momento, será que não é, para
ela, motivo de responsabilidade com Minas Gerais, dar uma resposta aos mineiros,
atuar  na  defesa  dos  interesses  de  um  Estado  que  deu  a  ela  o  berço  do  seu
nascimento? Será que Minas Gerais não está tendo o valor que deveria ter por parte
do governo federal?

O Rio de Janeiro, com uma população semelhante a nossa, mas com municípios
menores,  tem  uma  estrutura  menor  do  que  a  nossa.  Aí  comparam:  “Mas  os
vencimentos do Estado do Rio de Janeiro são maiores”. Mas lá o governo federal
paga aquilo que o Estado arrecada com a exploração do petróleo. O estado tem, ele
recebe.  E,  aí,  discutindo o  PL nº  165,  sobre  a revisão dos vencimentos,  nós,  do
governo  do  Estado,  embora  queiramos,  embora  desejemos,  embora  sonhemos
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valorizar os servidores, não temos capacidade para isso. O governo só pode gastar
um percentual com pessoal, que não pode ser extrapolado, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Como a receita não cresce, como Minas não é reconhecida
pelo governo federal para que possa arrecadar o imposto oriundo da mineração, as
revisões são aquém, claro, daquilo que poderiam ser.

Se nós, mineiros, nunca perdêssemos a consciência, diríamos, com toda certeza,
sem sombra de dúvida,  que esse governador  que deixou o Estado,  Prof.  Antonio
Junho Anastasia, é um planejador de primeiríssima qualidade, é um planejador nato,
estudioso,  concentrado,  inteligente.  E,  juntamente  com o nosso grande timoneiro,
senador  Aécio  Neves,  prepararam  o  Estado  para  dar  a  arrancada  para  o
desenvolvimento, para o progresso, para a melhoria, para o reconhecimento de cada
um dos Poderes do Estado, dando a eles o seu valor devido, o incremento financeiro.
Mas, sozinhos.

Amigos e amigas, é a primeira vez que o Estado de Minas, em toda a sua história,
tem um delegado em cada comarca. É a primeira vez na história que isso acontece.
Estou falando porque isso custa ao governo do Estado, gera custos para o nosso
governador,  que,  na  nossa visão e  na  visão do governo,  são  investimentos  com
pessoal,  com  estrutura.  Mas  o  governo federal,  ao  virar  as  costas  para  o  nosso
estado, não reconheceu o valor de Minas para o Brasil. É um povo que tem história, é
um  povo  que tem tradição.  A alma mineira  é  um alma de gente trabalhadora.  O
mineiro é, por natureza, trabalhador, honrado. O nosso povo é reconhecido em todo o
País, deputado João Leite, como um povo especial. Só não o é por parte do governo
federal, que desconhece aquilo que estamos vivenciando e um projeto de lei que está
na Câmara desde janeiro, em relação ao qual não se move uma única palha.

Não podemos e nem devemos, em momento algum, dizer que o governo do Estado
tem a sua base na Assembleia. Fui eleito, claro, apoiando o Prof. Anastasia. Todos
sabiam  que,  quando  eu  chegasse  à  Assembleia,  meu  trabalho  seria,  com  toda
certeza, de apoiar o governo do Estado. O Congresso Nacional nunca teve uma base
aliada tão complexa e grande como hoje tem o governo federal. Nunca o governo
federal deteve o poder de conviver com os deputados apoiadores com um percentual
tão  exagerado,  tanto  no  Senado,  na  Casa  superior,  quanto  na  Câmara  dos
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deputados. Nunca teve. Vale dizer que, se o governo quisesse, se a presidenta não
estivesse escondendo o jogo - na época da Copa do Mundo continua escondendo
jogo - de que não interessa a ela e nem ao governo federal regularizar a situação do
minério, para que Minas possa receber o seu devido valor, claro que ela o faria.

O deputado Sargento Rodrigues apresentou, nesta Casa, uma proposta criando um
expediente  que  não  permite  mais  o  uso  de  máscaras  em  manifestações.
Regulamentamos  uma  norma  que  já  está  posta  na  Constituição  Federal.  Nós  a
aprovamos em um mês e já está valendo porque o governador Alberto Pinto Coelho
já a sancionou.

O  governo  federal  tem  no  Congresso  a  possibilidade  de  agir  naquilo  que  lhe
interessa. Queridos mineiros, deputado João Leite, a pergunta que não cala é: qual é
o interesse do governo federal no Estado de Minas? Quais os exemplos, quais foram
as provas concretas do seu interesse por Minas Gerais? Façamos aqui um exame de
consciência para que possamos dar dar a mão à palmatória e dizer: olha, olha, olha,
a BR-381 Norte está começando. Depois de ter  ceifado quantas vidas? Quantas?
Claro,  o  momento  agora  é  eleitoral.  Traz  para  Minas  Gerais  um  ex-ministro,  que
cruzou os  braços,  nenhuma grande empresa veio  para  Minas.  Ao contrário,  tirou
empresas de Minas.  Agora vem para o Estado anunciar  a obra de duplicação de
alguns trechos da BR-381, a famosa rodovia da morte.

Queria discutir esse projeto de lei e dizer aos servidores - estão aqui representantes
de servidores - e a todo o Estado de Minas Gerais que nenhum governante, com a
implicância,  com  o  desrespeito,  com o  esquecimento,  com o  abandono  com que
Minas é tratada, consegue fazer tão bem feito, como faz o nosso governador. Aqui em
Minas,  ao  contrário  da  criação,  deputado  João  Leite,  de  mais  que  o  dobro  de
ministérios em Brasília, houve enxugamento da máquina para que o governo pudesse
propiciar aos servidores, conforme esse projeto de lei, os benefícios que deve aos
servidores  e  ao  povo  do  seu  Estado.  É  um  governo  que  iniciou  o  seu  trabalho
cortando centenas de cargos comissionados,  como fez em 2003 o senador Aécio
Neves, e que hoje consegue tocar o Estado de forma diferente daquilo que o Estado
vivia até 2002, porque era um Estado deficitário. Em cada mês, em cada ano, em
cada exercício financeiro  acumulava déficits.  O Estado não podia,  deputado João
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Leite, pedir empréstimo a bancos, não tinha capacidade para isso. Minas não podia
fazer  nenhum programa de investimento se precisasse de investimentos externos.
Ninguém emprestava dinheiro para Minas porque tinha a fama de Estado caloteiro,
que não pagaria o empréstimo porque não pagava nem mesmo aos seus servidores.
Os professores do Estado, até 2002, recebiam em quantas chamadas?

O deputado João Leite*  -  Em sete chamadas,  não apenas os professores,  mas
todos os servidores do Estado.

O deputado Duarte Bechir  (em aparte)  -  Em sete chamadas: olha, até o dia 10
vamos pagar aqueles que trabalharam um mês e 10 dias, mas não receberam. Até o
dia  12,  vamos  pagar  aqueles  que  trabalharam  um  mês  e  12  dias,  mas  não
receberam. Hoje, o Estado é exemplo para o Brasil. Posso citar, deputado João Leite,
um dado muito importante, entre outros: somos campeões de educação. A melhor
saúde da Região Sudeste está em Minas Gerais. São dados, pesquisas coerentes
com  a  realidade.  Tudo  isso,  deputado João Leite,  foi  conquistado  graças  a  uma
atitude: seriedade com os recursos públicos. Aqui em Minas se tem seriedade. Os
recursos  não  saem  pelos  dedos,  não  são  mal  empregados.  Aqui  em  Minas  o
cumprimento  dos  recursos  é  garantido,  eles  chegam  aonde  precisam  chegar.  Aí,
Minas Gerais continua dando exemplo para o Brasil e para o mundo, com uma gestão
séria, competente, sem a ajuda do governo federal. Isso é o que me dói, deputado
João Leite, porque, como deputado estadual, tenho ampla base de sustentação na
região Sul.

Estão presentes dois  grandes deputados que defendem o Sudoeste e o Sul  de
Minas. V. Exa. já teve oportunidade de conceder aparte ao nosso bravo e brilhante
deputado Antônio Carlos  Arantes,  parceiro da  agricultura,  que é nesta Casa,  sem
dúvida  alguma,  sem  falsa  modéstia,  o  mais  profundo  conhecedor  dos  nossos
problemas da agricultura e seu grande defensor. Também está presente o deputado
Cássio Soares. Tenho certeza de que daqui a pouco V. Exa. vai conceder-lhe aparte.

E aí mostramos que, mesmo fazendo política com pessoas sérias, poderíamos ser
ainda melhores em Minas Gerais. Este PL nº 5.165 poderia ainda conter, deputado
João Leite, melhores condições para os servidores, claro que poderia, mas estamos
atravessando momentos de dificuldades, com receitas cada vez menores. A Lei de
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Responsabilidade  Fiscal,  contra  a  qual  o  governo  federal  incentivou  os  seus
companheiros a votar,  tem de ser cumprida, levada a sério.  Então, num PL como
este,  poderíamos conceder  melhores condições aos servidores, mas, infelizmente,
não há condições.  Há de se levar  em consideração que,  se o  nosso governador
Alberto Pinto Coelho, o ex-governador  Anastasia, o hoje senador  e ex-governador
Aécio Neves não tivessem assumido o controle deste estado, a coisa estaria muito
ruim.

Com todo respeito ao ex-presidente, ao ex-governador Itamar Franco, ele, nos seus
últimos  momentos  no  governo  de  Minas,  recorreu  ao  governo  federal,  pediu
clemência, pedindo para pagar as melhorias que o Estado de Minas fez nas rodovias
federais.  Com o dinheiro que o governo federal  mandasse,  ele teria  de pagar  os
servidores  do  nosso  estado.  Dinheiro,  deputado  João  Leite,  das  melhorias  das
rodovias federais. O governo federal passou o dinheiro para Minas e foi um soro, uma
comida para quem estava com fome, para dividir  com os servidores do Estado. O
dinheiro que veio do governo federal, na época, de indenização das melhorias das
rodovias foi o que sustentou o 13º dos nossos servidores. Não se esqueçam desta
data: 2002. Em 2003, com seriedade e responsabilidade, com dinamismo, assume
Aécio Neves e, claro, com o planejamento do nosso Prof. Anastasia.

Então, acho que a análise desse PL que hoje discutimos nesta Casa tem ser mais
profunda, não pode ser superficial. Temos de ir lá no fundo e buscar as respostas, os
argumentos que nos tiram o sono, aquilo que nos deixa com o verdadeiro sentimento
de que estão traindo Minas Gerais. Quem são os traidores de Minas, deputado João
Leite? Quem está agindo em detrimento, em prejuízo de Minas Gerais? Quem são?
Que governo federal  é esse que se  esquece deste  estado,  que se  esquece dos
mineiros e diz que é mineiro? Diz que é mineiro!

Olha, João, nascer aqui é orgulho para qualquer cidadão brasileiro. Não considero
Minas Gerais como a melhor das terras, pois há muitos estados, muita gente em
muitos municípios que têm o respeito, o dinamismo do povo mineiro, mas é privilégio
ter  na  carteira  de  identidade,  na  certidão  de  nascimento  a  palavra  “mineiro”,  ser
mineiro das Minas Gerais. Eu tenho orgulho de ser mineiro, mas há gente que nasce
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aqui, que se esquece, que vai para o Rio Grande do Sul, que ocupa um cargo no
governo federal e vira as costas para o povo de Minas.

Acho, deputado João Leite, com toda a sinceridade que sempre me foi peculiar, que
o governo federal tem dado a Minas uma resposta de indelicadeza, de nos colocar
sempre  em  segundo ou terceiro  plano.  Em  todo o  programa do governo  federal,
Minas fica atrás de outros estados. Perante a eleição, deputado João Leite, algumas
obras vêm para mudar a cara deste governo, para mudar as intenções deste governo
com  Minas  Gerais,  para  mudar  o  seu  descompromisso  com  o  Estado  de  Minas
Gerais, para dar aos mineiros uma resposta que poderia ter sido dada ao longo dos
anos. Há quantos anos este governo está aí, o mesmo partido no comando? Vamos
enumerar quais foram as obras importantes em Minas Gerais. Ganhamos o metrô?
Banana!  Ganhamos  a  duplicação  da  BR-381?  Banana!  Quais  foram  as  obras
importantes, deputado João Leite? Em Confins está lá a poeira. Puseram uma grama
e  estão  aguando-a  para  não  levantar  poeira.  Confins,  Aeroporto  Internacional
Tancredo Neves está inacabado.

Deputado João Leite,  discutir o PL nº 5.165 requer que aprofundemos a análise
para que possamos dar as respostas aos servidores. Como líder da bancada do PSD
nesta  Casa,  encaminhamos  favoravelmente  à  aprovação  do  PL  nº  5.165,  mas
dizendo da nossa tristeza, da nossa insatisfação, porque poderíamos estar fazendo
mais e não estamos fazendo porque a União continua de costas para Minas Gerais.
Muito obrigado pelo aparte, deputado.

O deputado João Leite* - Obrigado. Eu sabia que V. Exa. iria enriquecer a nossa
manifestação.  Hoje,  deputado  Duarte  Bechir,  os  servidores  do  Ministério  Público
estão aqui acompanhando os trabalhos, representando seus colegas espalhados por
todas as comarcas do Estado de Minas Gerais. Ao presidir a Comissão de Segurança
Pública, tenho a oportunidade de girar pelo Estado de Minas Gerais e ver o trabalho
dos servidores do Ministério Público em todas as nossas comarcas, portanto recebam
o  respeito  de  todos  nós.  Sei  que  a  bancada  do  PSDB,  o  meu  partido,  votará
favoravelmente ao projeto. O deputado Duarte Bechir, que também é um dos líderes,
já se manifestou favoravelmente ao projeto.

Hoje,  conversando com o presidente do  sindicato,  Eduardo Maia,  os  servidores
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esperavam que fosse atendida a expectativa de mais do que os 6% que serão dados.
Há uma questão regimental. O secretário-geral da Mesa da Assembleia Legislativa
conversou com Eduardo Maia sobre o assunto, para não perdermos uma solicitação
do próprio sindicato. Consta no relatório a solicitação do Sindicato dos Servidores do
Ministério  Público do Estado de Minas -  Sindsempmg - de celeridade.  Então,  em
nome dessa celeridade, queremos votar o projeto. A expectativa, de acordo com os
deputados Duarte Bechir, Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio, que estão aqui, é de que
amanhã, às 9 horas, tenhamos quórum qualificado para votar essa matéria, que é
importante. Há um esforço dos líderes para que os deputados estejam presentes aqui
amanhã, em uma reunião extraordinária que deverá ser convocada pelo presidente
desta  reunião,  deputado  Ivair  Nogueira,  e,  então,  votaremos  a  matéria.  Então,
manifesto o nosso apoio.

Questão de Ordem
O deputado João Leite - Solicito a V. Exa., presidente, já que não temos quórum,

que encerre, de plano, esta reunião e que me garanta o tempo que me resta para
que, se possível,  à frente, eu possa discutir  esse projeto. Agradeço a V. Exa. e a
todos a atenção.

O presidente - Está preservado o tempo de V. Exa., que ainda dispõe de 26min8s
para discutir o projeto.

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio e Bosco
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
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Fase: Suspensão e Reabertura da Reunião - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do deputado André Quintão; aprovação - Questão de Ordem; chamada
para  recomposição  de quórum;  inexistência  de  quórum  especial  para  votação  de
proposta de emenda à Constituição -  Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
4.051/2013;  apresentação  da  Emenda  nº  2;  encerramento  da  discussão;  votação
nominal do projeto,  salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno;
votação nominal  da  Emenda nº  1;  aprovação;  votação nominal  da  Emenda nº  2;
rejeição  -  Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.165/2014;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Registro  de  Presença  -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.899/2014;  aprovação na forma do
vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  378/2011;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
438/2011;  aprovação na forma do Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em 1º  turno,  do
Projeto  de  Lei  nº  1.055/2011;  encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do
Substitutivo  nº  1,  salvo  emenda;  aprovação;  votação  nominal  da  Emenda  nº  1;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação da votação
nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
3.037/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 4.183/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 4.401/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.936/2014;
aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.972/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 5.006/2014; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.110/2014; aprovação - Discussão, em turno único,
do Projeto de Lei nº 316/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei nº 4.585/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.841/2014; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.022/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno  -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.344/2013;  aprovação na forma do
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vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.351/2013;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 4.428/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.455/2013;  aprovação na forma do
vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.496/2013;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 4.505/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 4.518/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno,
com a  Emenda nº  1  -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.568/2013;
apresentação das Emendas nºs 1 a 8; encerramento da discussão; encaminhamento
das emendas com o projeto à Comissão de Cultura - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 4.587/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 4.628/2013; encerramento da discussão; Questão de Ordem; votação nominal do
projeto;  inexistência de quórum para votação;  anulação da votação; renovação da
votação nominal do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.655/2013; aprovação na forma do vencido em 1º
turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.719/2013;  aprovação  -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.739/2013;  aprovação na forma do
vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.827/2014;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei  nº  4.868/2014;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.875/2014; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  4.957/2014;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -
Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.981/2014;  aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
5.158/2014; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.159/2014;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei  nº  5.187/2014;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.234/2014;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Declaração  de  Voto;
Questão de Ordem - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres
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de Redação Final  dos Projetos de Lei nºs  316 e 1.022/2011, 3.795,  4.051, 4.344,
4.351, 4.455, 4.496, 4.505, 4.518, 4.585, 4.587, 4.628, 4.655, 4.719 e 4.739/2013 e
4.827,  4.841,  4.868,  4.873,  4.875,  4.899,  4.957,  4.981,  5.158,  5.159,  5.187  e
5.234/2014; aprovação - Suspensão e Reabertura da Reunião - Encerramento.

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 - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta
- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa
-  Gilberto  Abramo -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio
Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio
Canavez -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h13min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª



2465
____________________________________________________________________________

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

Suspensão da Reunião
O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 35 minutos para que se

configure o quórum necessário para votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente  -  Vem à Mesa requerimento  do  deputado  André  Quintão  em  que
solicita  a  inversão da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  os  Projetos  de  Lei  nºs
4.051/2013,  5.165  e  4.899/2014,  378,  438  e  1.055/2011,  3.037/2012,  4.183  e
4.401/2013 e 4.936, 4.972, 5.006 e 5.110/2014 sejam apreciados em primeiro lugar,
nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão.

Questão de Ordem
O deputado André Quintão - Existem vários projetos importantes na pauta. Por isso

solicito recomposição de quórum.
O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Leonídio Bouças) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada  38 deputados, que, somados aos 3 em

comissão, totalizam 41 deputados. Portanto, não há quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição, mas há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  4.051/2013,  dos deputados André
Quintão e Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a proibição da utilização da tecnologia de
incineração no processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dá outras
providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.051/2013
Substituam-se, no inciso IV e no parágrafo único do art. 17 da Lei n° 18.031, de 12

de janeiro de 2009, a que se refere o art. 1° do vencido, as expressões  “resíduos
sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza urbana
nos municípios”  e “resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional”  por
“resíduos  sólidos  urbanos  passíveis  de  reciclagem  economicamente  viável  ou
compostagem oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza urbana
nos municípios do Estado” e por “resíduos sólidos urbanos passíveis de reciclagem
economicamente  viável  ou  compostagem  oriundos  da  coleta  convencional”,
respectivamente.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Rômulo Veneroso
O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Rômulo
Veneroso, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento
Interno, será submetida a votação independentemente de parecer. 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”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio
Cherem -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo Valadares  -  Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac - Rômulo Viegas -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Ulysses Gomes.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  da
presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em
votação, a Emenda nº 1

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes -  Bosco -  Braulio  Braz -  Carlos  Pimenta -  Célio  Moreira -
Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -
Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac -
Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “não”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes -  Bosco -  Braulio  Braz -  Carlos  Pimenta -  Célio  Moreira -
Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -
Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac -
Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos
- Ulysses Gomes - Wander Borges.

O presidente -  Votaram “não” 39 deputados. Está rejeitada a Emenda nº 2. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.051/2013 na forma do vencido
em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.165/2014, do
procurador-geral de Justiça, que fixa o percentual, relativo ao ano de 2014, para a
revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do
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Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Administração Pública.  Continua em discussão o projeto.  Não há outros  oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio Braz - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado -  Fábio
Cherem -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo Valadares  -  Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac - Rômulo Viegas -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes.

O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicito que registre meu voto “sim”,
por favor.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  38  deputados,  que,  somados  à
presença da presidência, totalizam 39 parlamentares. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 5.165/2014 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, nas galerias, de servidores do

Ministério Público Estadual; dos Srs. Lázaro Roberto da Silva e Hamilton Pires de
Rezende,  respectivamente  prefeito  e  vice-prefeito  municipal  de  Campanha;  e  de
vereadores da Câmara daquele município.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.899/2014, do deputado Sebastião
Costa,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  alterar  a  finalidade  do  bem  doado  ao
Município  de  Cataguases  pela  Lei  nº  14.381/2002.  A Comissão  de  Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes -  Bosco -  Braulio  Braz -  Carlos  Pimenta -  Célio  Moreira -
Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -
Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac - Rômulo Viegas -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes.

O deputado Luiz Henrique - Sr. Presidente, registre meu voto “sim”, por gentileza.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  38  deputados,  que,  somados  à

presença da presidência, totalizam 39 parlamentares. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 4.899/2014 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 378/2011, do deputado Célio Moreira,
que acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 15.435, de 11/1/2005, que disciplina a
utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto.  A Comissão de Segurança Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
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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 Substitutivo
nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza  Lara -  Mário  Henrique Caixa -  Rômulo  Viegas -  Sebastião  Costa -  Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  da
presidência,  totalizam 39 parlamentares.  Está,  portanto,  aprovado,  em 1º  turno,  o
Projeto de Lei nº 378/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança
Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 438/2011, do deputado Célio Moreira,
que dispõe sobre a afixação de placas em cartórios sobre a isenção das taxas de
emolumentos cartorários, dispostos nas Leis nºs 12.461, de 1997, e 13.643, de 2000,
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
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presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
- Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique Caixa - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente
Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  35  deputados,  que,  somados  à  presença  da
presidência  e  aos  3  deputados  em  comissão,  totalizam  39  parlamentares.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  438/2011  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.055/2011,  do  deputado  Dinis
Pinheiro, que classifica a visão monocular como deficiência visual. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que
apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -
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Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza  Lara -  Mário  Henrique Caixa -  Rômulo  Viegas -  Sebastião  Costa -  Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados,  que, somados aos 3 em comissão,
totalizam 40 parlamentares. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Em
votação, a Emenda nº 1.

- 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, a
Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Almir  Paraca -  André Quintão -  Antônio Carlos Arantes - Bosco -  Braulio Braz -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente
Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

O deputado Agostinho Patrus Filho - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Sargento Rodrigues - Voto “sim”, presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à

presença da presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.055/2011 na forma do
Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão da Pessoa com Deficiência.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.037/2012,  do  deputado Antônio
Carlos  Arantes,  que  inclui  o  acometido  da  Síndrome  de  Von  Recklinghausen
(neurofibromatose)  no  grupo de  pessoas  com  deficiência.  A Comissão  de  Justiça
conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
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apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Wander Borges.

O deputado Pompílio Canavez - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.037/2012 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão da Pessoa com Deficiência.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.183/2013, do deputado Cabo Júlio,
que altera os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 5.874, de 11/5/1972. 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”:
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Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

- Registra “branco”:
Duarte Bechir.
O presidente - Votaram “sim” 37 deputados; houve 1 voto em branco, que, somados

à presença da presidência,  totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto. À
Comissão de Transporte.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.401/2013, do deputado Zé Maia, que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Coromandel  o  imóvel  que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio
de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges.
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O deputado Tadeu Martins Leite - Sr. Presidente, voto “sim”.
O deputado Tenente Lúcio - Meu voto é “sim”, presidente.
O deputado Braulio Braz - Voto “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.936/2014, do governador do Estado,

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
Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2,
que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto  com as Emendas  nºs  1 e  2,  da  Comissão de Administração  Pública.  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”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
-  Luiz Humberto Carneiro -  Maria  Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Pompílio
Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 2 em comissão,
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totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as
Emendas nºs 1 e 2

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
-  Luiz Humberto Carneiro -  Maria  Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Pompílio
Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O deputado Durval Ângelo - Meu voto é “sim”, presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  38  deputados,  que,  somados  à

presença da presidência, totalizam 39 parlamentares. Estão aprovadas as Emendas
nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.936/2014 com
as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.972/2014, do deputado Lafayette de
Andrada, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
DER-MG - a transferir ao Município de Guiricema os direitos de posse sobre o trecho
de rodovia que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Transporte e
de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
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Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  da
presidência,  totalizam 39 parlamentares.  Está,  portanto,  aprovado,  em 1º  turno,  o
Projeto  de  Lei  nº  4.972/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.006/2014,  do  deputado  Durval
Ângelo, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo
a  doar  ao  Município  de  Reduto  o  imóvel  que especifica.  A Comissão  de Justiça
conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta. As Comissões de Transporte e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -
Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Jayro  Lessa -  Lafayette  de
Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro



2478
____________________________________________________________________________

- Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Está computado. Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 4

em comissão, totalizam 40 parlamentares. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
Projeto  de  Lei  nº  5.006/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.110/2014,  do  deputado  Célio
Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o imóvel que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
-  Luiz Humberto Carneiro -  Maria  Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Pompílio
Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O deputado Vanderlei Miranda - Voto “sim”, presidente.
O deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à
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presença da presidência,  totalizam 39 parlamentares.  Está  aprovado o  projeto.  À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  316/2011,  do  deputado  Célio
Moreira,  que  institui  o  Dia  Estadual  de  Combate  e  Prevenção  à  Trombose.  A
Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de
Saúde opina  pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,  que apresenta.  Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tony  Carlos  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

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

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
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João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
-  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Maria  Tereza Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio
- Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

A deputada Luzia Ferreira - Meu voto é “sim”.
O deputado Pompílio Canavez - Voto “sim”.
O presidente - Estão computados.  Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à

presença da presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 316/2011 com a Emenda
nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei  nº 4.585/2013, do deputado Cabo
Júlio, que institui a Semana do Profissional de Segurança Pública com Necessidades
Especiais. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de
Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson  Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Fábio  Cherem  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

- Registra “branco”:
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Sebastião Costa.
O deputado Duarte Bechir - Voto “sim”.
A deputada Luzia Ferreira - Meu voto é “sim”.
O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, voto “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 37 deputados; houve 1 voto em

branco, que, somados à presença da presidência, totalizam 39 parlamentares. Está,
portanto,  aprovado,  em turno único,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.585/2013 na forma do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei  nº 4.841/2014, do deputado Cabo
Júlio, que institui o Dia do Policial Militar Aviador, a ser comemorado, anualmente, no
dia 26 de agosto. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto
na forma do Substitutivo nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Segurança Pública
opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa
- Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

O deputado Tiago Ulisses - Voto “sim”, Sr. Presidente.
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O deputado Luiz Henrique - Por gentileza, voto “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado Substitutivo nº 1, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº
1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei
nº 4.841/2014 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.022/2011, do deputado Leonardo
Moreira, que estabelece normas para o fornecimento, por estabelecimento comercial,
de sacola plástica ao consumidor. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Almir  Paraca -  André Quintão -  Bosco -  Braulio  Braz -
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Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de
Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente
Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

- Registra “branco”:
Tiago Ulisses.
O presidente - Votaram “sim” 37 deputados; houve 1 voto em branco, que, somados

à presença da presidência, totalizam 39 parlamentares. Está, portanto, aprovado, em
2º turno, o Projeto de Lei nº 1.022/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em
1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.344/2013, da deputada Ana Maria
Resende, que acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9/12/1994, que
estabelece normas para facilitar  o acesso das pessoas com deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual. A Comissão da Pessoa com
Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
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Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - 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 4.344/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.351/2013,  do  deputado Antônio
Carlos  Arantes,  que  altera  a  Lei  nº  19.583,  de  17/8/2011,  que  dispõe  sobre  as
condições  para  manipulação  e  beneficiamento  artesanais  de  leite  de  cabra  e  de
ovelha  e  de  seus  derivados.  A  Comissão  de  Política  Agropecuária  opina  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.351/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.428/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Lavras o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente
Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  da
presidência,  totalizam 39 parlamentares.  Está,  portanto,  aprovado,  em 2º  turno,  o
Projeto de Lei nº 4.428/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.455/2013, do deputado Braulio Braz,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  o  imóvel  que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
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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 - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Pompílio
Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Lafayette de Andrada - O meu voto é “sim”.
O deputado Bosco - Presidente, houve uma falha no sistema, o meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.455/2013 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.496/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Monte Belo o imóvel
que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte
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Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O presidente -  Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 4 em comissão,
totalizam 41 parlamentares. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
4.496/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.505/2013,  do deputado Gustavo
Valadares, que dá nova redação à Ordem 87 a que se refere o anexo da Lei  nº
12.995, de 30/7/1998. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O presidente -  Votaram “sim” 35 deputados, que, somados aos 5 em comissão,
totalizam 40 parlamentares. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
4.505/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.518/2013,  do deputado Gustavo
Valadares,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder
Executivo a doar ao Município de Conceição do Mato Dentro o trecho rodoviário que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita 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 - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Lafayette de Andrada - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  38  deputados,  que,  somados  à

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

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duilio
de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada -  Leonardo Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto
Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Pompílio
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Canavez -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O presidente -  Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 5 em comissão,
totalizam 41 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.518/2013 na forma do vencido em 1º turno, com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.568/2013

EMENDA Nº 1
Acrescente-se no art. 3° do Projeto de Lei n° 4.568/2013, assim como no vencido

em 1º turno, o Município de Monte Sião como capital mineira da cultura durante o
mês de junho.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 2
Acrescente-se,  onde  convier,  ao  vencido  em  1º  turno  do  Projeto  de  Lei  n°

4.568/2013 o seguinte dispositivo:
“...  -  O Município de Capelinha, no mês de julho,  pela festa de São Vicente de

Paulo.”.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Gustavo Corrêa

EMENDA Nº 3
Acrescente-se ao art. 3° do Projeto de Lei n° 4.568/2013 o seguinte inciso:
“Art. 3º - (...)
X -  O Município de Monte Carmelo como capital mineira da cultura, no mês de

junho, em homenagem à tradição local do tricô artesanal.”.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Luiz Henrique
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EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao art. 3° do Projeto de Lei n° 4.568/2013 o seguinte inciso:
“Art. 3º - (...)
VI  - O Município de São João del-Rei como capital mineira da cultura durante o

festival Inverno Cultural, promovido pela Universidade Federal de São João del-Rei.”.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Rômulo Viegas

EMENDA Nº 5
Acrescente-se, onde convier, ao texto do vencido em 1º turno do Projeto de Lei n°

4.568/2013 o seguinte dispositivo:
“... - O Município de Jacutinga como capital mineira da cultura durante todo o mês

de setembro, em reconhecimento ao engajamento de sua sociedade na atividade do
tricô e da malharia.”.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
João Leite

EMENDA Nº 6
Acrescentem-se ao art. 3º do Projeto de Lei nº 4.568/2013 os seguintes incisos:
“Art. 3º - (...)
VI - O Município de Diamantina como capital mineira da cultura, durante a Semana

JK, realizada no mês de setembro;
VII  - o Município de Janaúba como capital mineira da cultura, durante o mês de

junho, quando se realizar a Festa do São João Gorutubano.”.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Luiz Henrique

EMENDA Nº 7
Acrescentem-se,  onde  convier,  ao  art.  3º  do  Projeto  de  Lei  nº  4.568/2013  os

seguintes incisos:
“Art. 3º - (...)
... - o Município de Bocaiuva como capital mineira da cultura, durante o período da

festa do Senhor do Bonfim;
...  -  o Município de Salinas como capital  mineira da cultura durante a Festa da

Cachaça;
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... - o Município de Montes Claros como capital mineira da cultura durante o período
das chamadas Festas de Agosto;

...  -  os Municípios do Vale do Jequitinhonha,  como capitais mineiras da cultura,
durante o período de realização do Festivale, na forma de regulamento.”.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Luiz Henrique

EMENDA Nº 8
Acrescentem-se ao art. 3º do Projeto de Lei nº 4.568, de 2013, os seguintes incisos:
“Art. 3º - (...)
VII - o Município de Minas Novas como capital mineira da cultura, no mês de junho,

durante a realização da festa de Nossa Senhora do Rosário.
VIII - o Município de Chapada do Norte como capital mineira da cultura, durante a

realização da festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
IX -  o Município de Virgem da Lapa, como capital mineira da cultura, durante a

realização da festa de Nossa Senhora da Lapa.”.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2014.
Luiz Henrique
O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da discussão,  foram apresentadas ao projeto  uma emenda do deputado
Duarte Bechir, que recebeu o nº 1, uma do deputado Gustavo Corrêa, que recebeu o
nº 2, quatro do deputado Luiz Henrique, que receberam os nºs 3, 6, 7 e 8, uma do
deputado Rômulo Viegas, que recebeu o nº 4, e uma do deputado João Leite, que
recebeu o nº 5, e, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, encaminha as
emendas com o projeto à Comissão de Cultura para parecer.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.587/2013,  do  deputado  Luiz
Henrique,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Couto  de
Magalhães  de  Minas  os  imóveis  que  especifica.  A  Comissão  de  Fiscalização
Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
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eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duilio
de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada -  Leonardo Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto
Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Pompílio
Canavez -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião
Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tony  Carlos  -  Ulysses  Gomes  -
Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  37  deputados,  que,  somados  aos  5  comissão,
totalizam 42 parlamentares. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.628/2013, do governador do Estado,
que altera o art.  1º  da  Lei  nº  16.648,  de 5/1/2007,  e  revoga a Lei  nº  20.830,  de
1º/8/2013. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  queria  apenas  um  esclarecimento  em

relação a essa área a ser desmembrada. Trata-se de qual área? É esta a solicitação
que faço a V. Exa.

O presidente - Perfeitamente. Solicito ao deputado Leonídio Bouças que proceda à
leitura do vencido em 1º turno.

O secretário - (- Lê:) “Projeto de Lei nº 4.628/2013. Redação do Vencido. Altera o
art.  1º  da  Lei  nº  16.648,  de  5/1/2007,  e  revoga a Lei  nº  20.830,  de 1º/8/2013.  A
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Art. 1º - O art. 1º da Lei nº
16.648, de 5/1/2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 'Art. 1º - Fica o Poder
executivo autorizado a permutar imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
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com área de 2.000m² (dois mil  metros quadrados),  situado no Município de Cana
Verde, registrado sob o nº 9.051, a fls. 299 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Perdões, por imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros
quadrados), tendo a sua descrição determinada conforme Memorial Descritivo anexo
a este, a ser desmembrada do imóvel situado na BR-354, Município de Cana Verde,
registrado sob o nº 8.955 a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Perdões'.”

O deputado João Leite - Sr. Presidente, já estou esclarecido. Obrigado.
O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

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

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

votação. A presidência torna a votação sem efeito e vai renová-la.  Em votação, o
projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - 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 4.628/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.655/2013, do deputado Braulio Braz,
que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 20.566, de 20/12/2012, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco do Glória o imóvel
que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara
- Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.655/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.719/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Pomba o imóvel  que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
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às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

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

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.739/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Cavati  o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita 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 - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
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Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique  Caixa  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
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 4.739/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.827/2014, do governador do Estado,
que altera a Lei Delegada nº 31, de 28/8/1985.A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o
projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio

Braz -  Carlos  Henrique -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro Silva  -
Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  37  deputados,  que,  somados  à  presença  da
presidência e a 1 deputado em comissão, totalizam 39 parlamentares. Está, portanto,
aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.827/2014 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.868/2014,  do  deputado  Inácio
Franco, que concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de
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11/1/2011, que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município
de Pará de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara
- Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.875/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caputira  o  imóvel  que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.
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- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - 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 4.875/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.957/2014, do deputado Sávio Souza
Cruz, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Esmeraldas o imóvel
que  menciona.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
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Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.957/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.981/2014, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo
nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - 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  4.981/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.158/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piranga  o  imóvel  que
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especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio
Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara
- Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.159/2014, do governador do Estado,
que autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar por meio de venda, ao
Município  de  Chapada  Gaúcha,  os  imóveis  que  especifica.  A  Comissão  de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.
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- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -
João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
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 5.159/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.187/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piranga  o  imóvel  que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira -
Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso -
Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -
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Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.234/2014, do deputado Zé Maia, que

dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município  de  Santa  Vitória  o  trecho  que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -  João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
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 5.234/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O deputado André Quintão - Presidente, deputados e deputadas, evitei fazer minha



2503
____________________________________________________________________________

declaração de voto logo após a aprovação do Projeto de Lei nº 4.051/2013 em vista
do pedido do presidente, deputado Ivair Nogueira, que queria agilizar a votação de
dezenas de projetos, a maioria apresentada por deputadas e deputados desta Casa.
Então, neste momento em que votamos o último projeto da pauta, faço questão de
declarar o voto e até pedir a aquiescência do presidente por um tempo maior, para
relatar a importância da votação do dia de hoje. O Projeto de Lei nº 4.051/2013, de
autoria  deste  deputado  e  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia,
dispõe sobre a proibição da utilização da tecnologia de incineração no processo de
destinação final  dos resíduos  sólidos  urbanos e  dá  outras  providências.  Antes  de
continuar  aqui  a  explanação,  queria  registrar  com  alegria  a  presença  de  dois
vereadores muito atuantes de Minas Gerais, Guim Carneiro e Siderley, vereadores da
nossa querida Itamarandiba, que tem no Legislativo municipal representantes a altura
da  importância  do  município.  Estendo  meu  cumprimento  ao  presidente  do  nosso
partido, o Ângelo, nosso fraterno amigo, assim como ao Siderley e ao Guim Carneiro.
Hoje, durante a aprovação desse projeto, temos que ressaltar o protagonismo dos
movimentos e associações dos catadores de materiais recicláveis. Nós, que temos
parceria com esses movimentos,  com o Fórum Estadual Lixo e Cidadania, com o
Movimento  Nacional  dos  Catadores  de  Materiais  Recicláveis,  recebemos,  no  ano
passado,  aqui  nesta  Casa,  um evento  da  Comissão de Participação Popular  que
vinha  com  uma  solicitação  para  que  pudéssemos  apresentar  um  projeto  de  lei
proibindo a incineração. Talvez o telespectador ou uma pessoa que não tem muito
conhecimento  da  área,  em  princípio,  até  possam  achar  bom  incinerar  o  resíduo
sólido,  que muitos conhecem como lixo,  porque aí esses resíduos são eliminados
mais rapidamente do meio ambiente. Mas não é dessa forma que nós e os catadores
entendemos  a  situação.  Hoje  estimulamos  a  reciclagem.  Boa  parte  dos  resíduos
sólidos que são enterrados ou dispostos em lixões,  infelizmente,  em meio aberto,
poderiam ser reutilizados, reciclados e reaproveitados. Com isso, prolongaríamos a
vida útil  dos aterros e geraríamos renda para milhares de catadores de materiais
recicláveis. Essa é a lógica. O processo de incineração acaba por retirar das mãos de
milhares de catadores a oportunidade tanto de gerar renda quanto de reciclar, e a
reciclagem contribui para o meio ambiente. O pior é que o processo de incineração
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também pode ser prejudicial à saúde humana em razão dos gases liberados. Então,
tanto pela questão da saúde e da geração de renda quanto pelo estímulo à coleta
seletiva e também à reciclagem foi que apresentamos esse projeto de lei. O projeto
de lei em questão é inédito não só aqui no Brasil, mas também em outros países do
mundo. Hoje existe um movimento global que questiona a incineração, estimula a
reciclagem  e  apoia  as  associações  de  catadores.  Então,  ao  apresentarmos  esse
projeto e acompanharmos a sua tramitação, dialogando com todos os deputados das
comissões  para  a  sua  aprovação,  colocamos  Minas  Gerais  na  vanguarda  do
movimento contra a incineração e em defesa dos catadores de materiais recicláveis
de Minas e do País. Esta mesma Assembleia aprovou o projeto de lei que criou o
programa Bolsa Reciclagem. Junto com o deputado Dinis Pinheiro, defendemos essa
Bolsa  Reciclagem,  que  possibilitou  beneficiar  71  associações  e  cooperativas  de
catadores de materiais recicláveis, com as emendas da Comissão de Participação
Popular,  com  aproximadamente  R$3.000.000,00  por  ano,  uma  iniciativa  também
modelar. Hoje, a aprovação do projeto de lei em discussão também apresenta uma
novidade  institucional.  Assim  sendo,  gostaria  de  pedir  ao  governador,  ao  nosso
colega  ex-deputado  Alberto  Pinto  Coelho,  e  também  ao  seu  secretário  de  Meio
Ambiente,  Dr.  Alceu  Torres,  que  analisem  rapidamente  o  projeto  a  partir  da  sua
redação final, que será votada hoje, para que possamos no mais breve espaço de
tempo  sancionar  esse importante projeto  de  lei.  Dessa forma,  Minas Gerais  será
pioneira na restrição à incineração dos resíduos sólidos, até mesmo em processos de
concessão desse tratamento de coleta e destinação final para terceiros. Digo isso
porque sabemos que existe uma linha de implantação de PPPs para a destinação
final  dos  resíduos sólidos,  e esse projeto de  lei  também proíbe  a  incineração de
resíduos nesses casos. A Comissão de Meio Ambiente apresentou uma emenda que
foi acolhida pelo Plenário. Ela não desvirtua o projeto, mas efetua a restrição no caso
da utilização de fornos de cimenteiras que usam principalmente os pneus. Estes não
são  matérias-primas  e  objetos  de  coleta  dos  catadores  de  materiais  recicláveis.
Portanto, consultados os catadores e suas associações, levaram em consideração
que  essa  emenda  não  prejudicaria  o  destino,  a  finalidade  principal  do  projeto.
Sabemos  que  muitas  vezes,  para  um  empreendimento  de  incineração  ser
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economicamente  viável,  ele  precisa  utilizar  materiais  coletados  pelos  catadores,
como, por exemplo, papel e papelão. Então, se se liberar a incineração, acaba-se por
deixar a matéria-prima dos catadores de materiais  recicláveis reduzida, diminuída.
Assim você não estimula a separação nem a reciclagem, tampouco contribui para o
meio ambiente mais saudável.

Questão de Ordem
O deputado André Quintão - Pergunto ao presidente se os projetos já chegaram

para votação em redação final.
O presidente (deputado Bosco) - Deputado André Quintão, ainda não. Estão sendo

apreciados  pela  Comissão  de  Redação  Final,  devendo  retornar  ao  Plenário  nos
próximos minutos. Portanto, a presidência concede a V. Exa. mais alguns minutos
para conclusão da sua declaração de voto.

O deputado André Quintão - Obrigado, deputado Bosco, grande deputado de Araxá
e região, parceiro na Comissão de Participação Popular.  Então, Srs. Deputados e
Sras.  Deputadas,  queremos  hoje  comemorar  a  aprovação  desse  projeto.
Recentemente  fizemos  aqui  um  seminário  internacional  sobre  os  10  anos  da
Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  representantes  de  Barcelona,  da
Espanha, uma região muito avançada do ponto de vista de práticas democráticas,
relataram  que  lá  um  projeto  de  iniciativa  popular  tentou  também  restringir  a
incineração, mas que ele não obtiveram o êxito político na sua aprovação. Estamos
conseguindo  na  Assembleia  de  Minas  uma  aprovação  histórica,  que  pode
desencadear  um  movimento,  uma  corrente  de  multiplicação  dessa  restrição  em
outros  estados  do País.  É  fundamental  essa bandeira.  Quero  também  agradecer
muitos aos catadores. Originalmente havia a ideia de que eles apresentassem com
um projeto  de  iniciativa  popular  na  Comissão de Participação Popular,  mas,  para
acelerar a tramitação, nós apresentamos o projeto como deputados e, dessa forma,
pudemos chegar ao mês de junho em condição de aprová-lo em 2o turno. Então esse
é um projeto muito importante. Quero aproveitar essa declaração de voto para dizer
que também aprovamos um projeto de autoria  do governador, o Projeto de Lei nº
4.936/2014,  que  autoriza  a  Epamig  a  doar  à  União  o  imóvel  que  especifica  e  a
transferir  as  atividades  administrativas,  operacionais,  didáticas  e  de  pesquisa  do
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Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui a órgão ou entidade
da  administração  pública  federal.  Esse  projeto  foi  aprovado  em  1o  turno,  e,  na
semana que vem, queremos aprová-lo em 2o turno.  Esse projeto permitirá  que o
governo federal, o governo da nossa presidenta Dilma, inspirada também pelo nosso
ex-presidente  Lula,  tenha  ampliada  a  implantação  dos  institutos  tecnológicos,  os
institutos federais. Então, será implantado em Pitangui, no terreno doado à União, um
instituto  federal  tecnológico.  Também celebramos a  importância  dessa aprovação,
porque ele é importante principalmente para os jovens de classe média, os jovens da
classe popular, os jovens do meio rural, os jovens trabalhadores e os jovens pobres.
O acesso ao ensino superior e ao ensino tecnológico é uma porta de entrada para o
resgate da autoestima, para a potencialização dos dons e das vocações próprias de
cada jovem, para a geração de renda e para a  constituição de uma família  com
condições melhores de sobrevivência. O ex-presidente Lula e a presidenta Dilma têm
ampliado,  principalmente  em Minas  Gerais,  os  institutos  federais  tecnológicos,  as
universidades  federais  e  os  câmpus.  Isso  é  muito  importante,  pois,  dessa  forma,
contribuiremos para o desenvolvimento com distribuição de renda em nosso país. Na
pauta de hoje sentimos falta de um projeto de lei, também de minha autoria, que trata
da proteção da Serra da Moeda e da Serra da Calçada. Esse projeto foi retirado da
pauta por  acordo,  para  que os movimentos ambientalistas,  que travam essa dura
batalha  contra  a  pressão  da  atividade  minerária  nessa  região,  possam  analisar
melhor  o  substitutivo  aprovado  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente.  O  projeto  que
apresentei de proteção da Serra da Moeda e da Serra da Calçada tramita nesta Casa
desde 2009, resultado de uma comissão especial da Assembleia Legislativa. Pedi o
seu desarquivamento em 2011, e ele está prestes a entrar em Plenário. Houve um
grupo de trabalho, e a ideia é que projetos similares ou conexos a essa preocupação
com  a  proteção  ambiental  -  um  do  deputado  Rogério  Correia,  que  trata
especificamente do Monumento Natural Mãe D'Água, na Serra da Moeda, e outro do
ex-deputado Délio Malheiros, que trata do proteção da Serra da Calçada - possam
ser  objeto  de  um  acordo,  para  serem  apresentados  na  forma  de  substitutivo  ao
projeto original de minha autoria. Há um debate sobre às áreas de recarregamento,
próximas à nascente da Mãe D'Água. Nesse sentido, é necessária a rediscussão dos
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perímetros apresentados pelo substitutivo da Comissão de Meio Ambiente, também
para a proteção específica de uma área da Serra da Calçada. Assim que houver um
acordo e um entendimento sobre esse substitutivo, faremos questão de colocar esse
projeto em pauta, para que seja votado. Entendemos e sabemos da importância da
atividade minerária em Minas Gerais, mas não podemos colocar uma região com uma
enormidade de nascentes que abastecem boa parte da Região Metropolitana de Belo
Horizonte em risco. Vejam que o sistema antareira na capital de São Paulo está em
colapso, e há o risco de faltar água na capital do estado mais rico do Brasil. Muitas
vezes  essas ações preventivas  não são realizadas.  Estamos  preocupados com o
chamado Sinclinal Moeda, que é responsável por boa parte dos recursos hídricos que
abastecem Belo Horizonte e região. Além disso, a região tem muitos condomínios
horizontais,  que podem ser  afetados pela  atividade minerária.  Esses  condomínios
geram atividades econômicas importantes para os moradores da região, que também
contam com associações quilombolas, manifestações culturais próprias e maneiras
de  desenvolvimento  sustentável  por  meio  do  turismo.  Precisamos  compatibilizar
esses  interesses  e  não  deixar  que  prevaleça  a  lei  do  mais  forte  e  do  poderio
econômico.  Esperamos que, de uma vez por todas, principalmente essas regiões,
como a Serra da Moeda, próximo ao município de Moeda, e a Serra da Calçada,
possam  ser  também  objeto  dessa  legislação  protetiva.  Esse  é  o  caminho  que
apontamos.  Deputado Bosco,  estamos aqui  fazendo esse esforço concentrado de
votações, nesse período de Copa do Mundo, aliás a Copa das Copas, a copa que
tem trazido tantas alegrias ao povo brasileiro e às atividades econômicas. Percebi,
pelos dados estatísticos, que as vendas em Belo Horizonte estão superando a casa
de 100%, 150% e de até 500% em alguns estabelecimentos, com o advento da Copa
da Mundo. Conforme foi dito ontem por uma representação nacional de bares, hotéis
e  restaurantes,  existe  a  previsão  de  que  até  o  final  da  Copa  sejam  injetados
R$12.000.000.000,00 somente na área de bares, restaurantes e hotéis, e, portanto,
distribuídos entre aqueles que trabalham nessas atividades. Essa Copa pode também
deixar um legado de obras estruturantes, de mobilidade urbana, principalmente, e as
próprias arenas, boa parte delas de responsabilidade do segmento privado, porque
não contaram com recursos públicos a fundo perdido,  mas sim com empréstimos
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feitos no BNDES. Estamos recuperando o prestígio e a capacidade do nosso país, de
que muitos duvidavam. Muita gente profetizou o insucesso, o desastre da Copa, a
incapacidade  de  o  Brasil  realizar  uma  Copa  do  Mundo.  Na  prática,  estamos
percebendo que o Brasil  está em outro patamar, está à altura desses desafios. É
lógico que reconhecemos os desafios  nas várias  políticas  públicas,  na  segurança
pública, na própria mobilidade urbana. Devemos lutar para que todas aquelas obras
que não foram concluídas até à Copa sejam efetivamente concluídas depois da Copa.
Nenhuma obra poderá ficar inconclusa, porque estamos falando de recursos públicos.
Devemos discutir também maneiras de evitar a elitização do acesso às arenas. O
futebol é uma paixão genuinamente popular do povo brasileiro. Não podemos deixar
que a frequência pós-copa às arenas, muito bem equipadas, mais confortáveis, seja
de uso exclusivo de quem tem poder aquisitivo mais alto. Temos de popularizar a
frequência e o uso dessas arenas. Devemos também rediscutir o papel não só do
futebol,  mas do esporte  em geral  nas  políticas  públicas brasileiras.  Talvez,  nesse
aspecto,  tenhamos  caminhado  menos  em  relação  a  esses  megaeventos.  Como
estamos próximos  da realização das Olimpíadas  de 2016,  seria  muito  importante
resgatar a prática de esportes múltiplos em todos os níveis, no ambiente escolar, nas
comunidades. Enfrentamos também a questão das drogas e da promoção da saúde
por  meio  do  esporte.  Sabemos  que  muitas  escolas  estaduais  não  têm  espaços
destinados  à  educação  física,  à  prática  de  esportes.  Visitamos  muitos  distritos
espalhados por Minas Gerais que não têm a sua praça de esportes, a sua quadra.
Têm, por exemplo, um campo de futebol que não possui iluminação nem alambrado.
Seria muito importante que o poder público, nos níveis federal, estadual e municipal
investisse efetivamente na ampliação das práticas esportivas. Não estou me referindo
somente  ao  futebol,  mas  a  todas  as  modalidades  esportivas.  Talvez esse debate
sobre  a  Copa,  que  foi  tão  atravessado  por  questões  político-partidárias,  possa
também apresentar um desafio de outra natureza. Superado o desafio das obras, da
construção das arenas, espero que possamos enfrentar um debate sobre os esportes
sob  o  ponto  de  vista  de  políticas  públicas,  não  simplesmente  um  esporte  de
competição, um esporte dos megaeventos ou das grandes personalidades esportivas.
Estou falando da prática de esportes na periferia, no distrito rural mais distante, na
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escola rural.  Muitas vezes, uma criança, um jovem vê um grande nadador ou um
grande jogador de vôlei chegar à sua comunidade, ao seu bairro, mas não há ali
sequer um equipamento esportivo adequado ou uma associação, um time de vôlei ou
de  futebol.  Quantas  vezes  estamos  pelo  interior  de  Minas  e  vemos  as  pessoas
organizadas, mas sem material esportivo? Falta uma bola ou o campo; falta rede e
iluminação ou manutenção básica. Seria importante que essa questão esportiva, em
debate  em plena Copa do Mundo,  possa também ser  discutida sob o prisma da
política pública. É o que esperamos que ocorra em nosso país. Presidente, voltando
ao assunto original, antes que os projetos cheguem para aprovação em redação final,
quero que, mais uma vez, resgatemos a importância das proposições que emanam
da  participação  popular.  Hoje  muitos  rejeitam  o  Poder  Legislativo,  a  política,  a
representação parlamentar e partidária. Talvez o caminho para recuperação e resgate
de uma credibilidade perdida ou - quem sabe - nunca alcançada seja propiciar maior
integração  da  população  com  a  dinâmica  dos  trabalhos  legislativos,  inclusive
participando  diretamente  nas  ações  deste  Poder  que,  em  sua  essência,  é  de
representação. Na Assembleia, conseguimos isso com a Comissão de Participação
Popular,  com  o  Parlamento  Jovem,  com  emendas  populares  nos  processos  de
discussão e revisão do PPAG e em iniciativas como esta.  Lembro-me dos dignos
trabalhadores e servidores da Assembleia acompanhando um debate público e um
representante muito combativo e respeitado do movimento dos catadores levantar o
braço  e  dizer:  “Quero  ver  se  terá  deputado  nesta  Assembleia;  quero  ver  se  ela
aprovará alguma coisa que restrinja a incineração”. Isso foi por volta das 15h30min,
quando  foi  entregue  a  este  presidente  uma  cópia  de  um  projeto  de  lei  que  os
catadores  gostariam  que  fosse  apresentado  na  Assembleia.  Tão logo  terminou  o
debate  público,  às  17  horas,  com  o  presidente  da  Assembleia,  redigimos  e
encaminhamos  esse  projeto  de  lei  que  aprovamos  nesta  manhã  histórica  na
Assembleia Legislativa. Mostramos que, muitas vezes, a participação, a presença, a
fala  de  um  representante  da  sociedade  civil  tem  acolhida  neste  parlamento.
Presidente, não me alongarei porque precisamos votar a redação final. Deixo esse
agradecimento às deputadas e aos deputados e, sobretudo, ao movimento nacional
de associações e cooperativas de materiais recicláveis. Essa aprovação é quase um
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legado que poderíamos deixar nesta Casa. Não concluiria este mandato feliz se esse
projeto não tivesse sido aprovado. Aguardamos a sanção do deputado Alberto Pinto
Coelho. Essa aprovação significará muito para outros estados e para o fortalecimento
da reciclagem, da questão ambiental e da questão social. Muito obrigado.

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 316 e 1.022/2011, 3.795,
4.051, 4.344, 4.351, 4.455, 4.496, 4.505, 4.518, 4.585, 4.587, 4.628, 4.655, 4.719 e
4.739/2013 e 4.827, 4.841, 4.868, 4.873, 4.875, 4.899, 4.957, 4.981, 5.158, 5.159,
5.187 e 5.234/2014 (À sanção.).

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
O presidente - Persistindo a falta de quórum especial para votação de proposta de

emenda  à  Constituição,  a  presidência  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.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/5/2014
Às  14h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Rogério  Correia

(substituindo o deputado Pompílio Canavez, por indicação da Liderança do BMSC),
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Rogério Correia,  declara aberta  a reunião,  dispensa a leitura  da ata da
reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a
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reunião  se  destina  a  debater  a  greve  dos  trabalhadores  dos  serviços  públicos
municipais de Belo Horizonte e a discutir e votar proposições da comissão. Registra-
se  a  presença do deputado Fred Costa  (substituindo o  deputado João  Leite,  por
indicação da Liderança do BTR). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as Sras. Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino, vice-presidente
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, representando o
Sr. Israel Arimar de Moura, presidente da entidade; Andréa Carla Ferreira, professora,
dirigente sindical, representando o Sr. Wanderson Paiva Rocha, diretor do Sindicato
dos  Trabalhadores  em  Educação  da  Rede  Pública  Municipal  de  Belo  Horizonte;
Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT-MG
-; e o Sr. Italo Mazoni dos Santos Gonçalves, psicólogo, analista de políticas públicas
da Secretaria de Assistência Social da PBH, que são convidados a tomar assento à
mesa. O presidente e o deputado Fred Costa, co-autores do requerimento que deu
origem ao debate, tecem 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 das notas taquigráficas. A presidência
retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião  e  registra-se  a  presença  do  deputado
André Quintão (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do
BMSC).  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 10.011/2014, do deputado Rogério Correia e da deputada Maria Tereza Lara, em
que solicitam sejam encaminhadas às prefeituras municipais de Betim e Contagem as
notas taquigráficas da reunião desta comissão realizada em 6/5/2014, que teve por
finalidade debater a greve dos trabalhadores da rede municipal de ensino de Betim,
na  qual  também  foram  registradas  manifestações  referentes  à  greve  dos
trabalhadores da rede municipal de ensino de Contagem;

nº 10.012/2014, dos deputados Rogério Correia, André Quintão, Tadeu Martins Leite
e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  sejam  remetidas  as  notas  taquigráficas  da
audiência pública desta comissão realizada em 13/5/2014, que teve por finalidade
debater a situação dos municípios atendidos pela Copanor, em face da greve dos
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trabalhadores  daquela  empresa,  às  câmaras  municipais  dos  municípios  onde  a
Copanor detenha concessão;

nº  10.013/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater e conhecer, em audiência pública, as condições
de funcionamento das primeiras unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, no
Município de Belo Horizonte;

nº 10.015/2014, do deputado Rogério Correia e da deputada Maria Tereza Lara, em
que  solicitam  seja  realizada  reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência
pública, a terceirização de mão de obra promovida por diversas prefeituras municipais
do Estado de Minas Gerais;

nº  10.016/2014, dos deputados Fred Costa e Rogério Correia, em que solicitam
seja convocado o prefeito municipal de Belo Horizonte para prestar esclarecimentos
sobre a gestão municipal, incluindo fatos recentes como as tentativas de aumento de
alíquotas  de  impostos  e  a  greve  dos  trabalhadores  em  serviços  prestados  pela
prefeitura;

nº 10.017/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  informações  sobre  o
trecho leste do Rodoanel de Contorno da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
objeto do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 01/2013, especificamente:
se há alguma definição de traçado, se não há, qual a previsão para sua definição e,
ainda, qual a previsão para início da implantação do mencionado trecho do Rodoanel;

nº  10.018/2014, dos deputados Fred Costa e Rogério Correia, em que solicitam
sejam encaminhadas à Prefeitura Municipal e à Câmara Municipal de Belo Horizonte
as  notas  taquigráficas  de  audiência  pública  desta  comissão  realizada  no  dia
26/5/2014, que teve por finalidade debater a greve dos trabalhadores em serviços
públicos do município;

nº  10.019/2014, dos deputados Fred Costa e Rogério Correia, em que solicitam
seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências
para  que  inicie  imediatamente  processo  de  negociação  com  os  trabalhadores
municipais em greve;

nº 10.020/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
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Superintendência de Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, pedido de
providências para que as áreas remanescentes do ramal Águas Claras, pertencentes
à Rede Ferroviária Federal, sejam retiradas do fundo contingente da massa falida da
Rede,  tendo em vista  a  importância  estratégica  daquela  área  para  o  sistema de
mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 10.021/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, a legalidade da atuação do DER
na fiscalização de taxistas que realizam o transporte intermunicipal de passageiros na
região;

nº 10.022/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhada à
Prefeitura  Municipal  de  Antônio  Dias  manifestação  de  congratulações  com  a
comunidade desse município pelos 308 anos de sua fundação, comemorados em 1º
de junho.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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.
Rogério Correia, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014

Às  20h16min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza
Cruz, Tiago Ulisses e Wander Borges, membros da supracitada comissão. Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a
reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Tiago  Ulisses,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José Fernando Coura, presidente do
Sindiextra, e Paulo R. Castellari-Porcha, presidente da Minério de Ferro Brasil, que se
manifestam em relação às reportagens publicadas pelo jornal O Tempo a respeito da
implantação do projeto Minas-Rio conduzido pela mineradora  Anglo American.  De
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acordo com Castellari, a reportagem traz alegações que não representam a versão da
empresa prestada ao jornal. Além disso, afirma que a conduta da mineradora perante
a implantação do projeto está seguindo parâmetros socioambientais, trabalhistas e
indenizatórios compatíveis com as exigências da lei brasileira. Comunica também o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Edimê E. de Lima Avelar, presidente
da Câmara Municipal de Patos de Minas (4/3/2014) e Aurélio de Oliveira, presidente
interino  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Mosquito  e  demais  afluentes
Mineiros do Rio Pardo (27/5/2014). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetido a
votação é aprovado o requerimento:

nº  10.253/2014,  do  deputado  Adalclever  Lopes,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Minas e Energia para debater,  em audiência pública,  os
limites  do  Parque  Estadual  do  Sumidouro,  localizado  no  Município  de  Pedro
Leopoldo, e seus impactos para o setor produtivo local.

Em seguida, é adiada a votação, a requerimento do deputado Wander Borges, do
requerimento:

nº 9.428/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Minas e Energia para debater,  em audiência pública,  o plano de
desligamento permanente de empregados da Cemig que atingirem as condições para
aposentadoria até 2016.-

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o requerimento:
nº 10.254/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providência para esclarecimentos sobre o destino
dos  recursos  arrecadados  com  a  Taxa  Estadual  de  Fiscalização  dos  Recursos
Minerais - TFRM.

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Tiago Ulisses, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos Henrique - Wander Borges.
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
Doutor  Wilson  Batista  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Doutor Wilson
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 248/2011, no 2º
turno, do qual designou como relator o deputado Pompílio Canavez. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 248/2011 (relator: deputado Pompílio
Canavez);  1.729/2011  (relator:  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  virtude  de
redistribuição) e 1.819/2011 (relator: deputado Doutor Wilson Batista), todos na forma
do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.705/2013
(relator: deputado Doutor Wilson Batista, em virtude de redistribuição) na forma do
Substitutivo  n°  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1
apresentada.  Neste  momento,  a presidência suspende a reunião para votação de
proposições  em  Plenário.  Reiniciados  os  trabalhos  da  comissão,  comparecem  os
deputados Carlos Mosconi, Doutor Wilson Batista e Carlos Pimenta. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Registra-se, neste momento, a
presença  do  deputado  Carlos  Pimenta.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é
aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nºs 3.525/2012 com a
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, votada em separado (relator:
deputado Carlos Pimenta), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  8.100  e
8.101/2014. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação



2516
____________________________________________________________________________

Final do Projeto de Lei nº 2.753/2011. 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 10.085/2014, dos deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia, em que
solicitam  seja  realizada reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  greve  dos
servidores estaduais da saúde;

nº  10.086/2014,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o atendimento prestado pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - Samu - em Belo Horizonte;

nº  10.287/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas  Gerais  -  Ipsemg  -  pedido  de  providências  para  agilizar  o  processo  de
credenciamento da Casa de Caridade Leopoldinense.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.288/2014, dos deputados Rogério Correia e Doutor Wilson Batista, em que
solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, as condições de
trabalho dos técnicos em radiologia da Rede Fhemig.

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Carlos Pimenta, vice-presidente - Doutor Wilson Batista - Maria Tereza Lara.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Pompílio Canavez (substituindo o deputado Almir Paraca, por indicação da
Liderança do MSC) e Sebastião Costa (substituindo o deputado Cássio Soares, por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
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número regimental, a presidente, deputada Liza Prado, 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  de  ofício  do  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,
publicado no  Diário  do Legislativo em 5/6/2014.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.818/2011,  no  2º  turno,  é  retirado  de  pauta  por  determinação  da  presidente  da
comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.344/2013, na
forma do vencido em 1º turno (relatora: deputada Liza Prado). Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 10.295/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião, em
audiência pública, para debater,  em Montes Claros,  a implantação do Estatuto da
Pessoa com Deficiência no âmbito estadual e as boas práticas das entidades que
trabalham com pessoas com deficiência, em especial com a saúde dos deficientes
visuais;

nº  10.298/2014, da deputada Liza Prado,  em que solicita  seja realizada visita  à
Associação dos Amigos do Autista de Minas Gerais - AMA-MG - e à Associação de
Pais e Amigos de Pessoas Especiais de Belo Horizonte - APAPE-BH - casa-lar para
jovens e adultos com autismo e deficiência intelectual;

nº  10.299/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para capacitação dos
profissionais  das  redes  públicas  de  educação,  saúde  e  assistência  social,  para
promover  o  adequado  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do  espectro  do
autismo;

nº  10.300/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria  Estadual  de  Saúde  pedido  de  providências  para  capacitação  dos
profissionais  das  redes  públicas  de  educação,  saúde  e  assistência  social  para
promover  o  adequado  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do  espectro  do
autismo;

nº  10.301/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  Estadual  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  à  participação,
ainda que como ouvinte, da representante da Associação dos Amigos dos Autistas na
comissão  técnica  para  implementação  da  política  estadual  de  saúde  para  a
população com transtorno do espectro do autismo no âmbito do Sistema Único de
Saúde;

nº  10.302/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura  Municipal  de  Manhuaçu  pedido  de  providências  para  capacitação  dos
profissionais  das  redes  públicas  de  educação,  saúde  e  assistência  social  para
promover  o  adequado  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do  espectro  do
autismo;

nº  10.303/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para capacitação dos
profissionais  das  redes  públicas  de  educação,  saúde  e  assistência  social  para
promover  o  adequado  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do  espectro  do
autismo;

nº  10.304/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  que  sejam  fornecidos  os
equipamentos  solicitados  pelo  Instituto  São  Rafael,  conforme  demanda  feita  pela
correspondência eletrônica lida em reunião do dia 5/6/2014;

nº  10.305/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja
disponibilizado pessoal e adquiridos os equipamentos solicitados pelo Instituto São
Rafael, conforme demanda feita por correspondência eletrônica lida na reunião do dia
5/6/2014;

nº  10.306/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério do Trabalho, Emprego e Renda e ao Ministério Público do
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Trabalho pedido de providências e informações sobre a fiscalização do cumprimento
da Lei nº 8.213, de 1991, conhecida como Lei de Cotas para Deficientes;

nº  10.307/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em que solicita  seja  encaminhado ao
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ofício solicitando que sejam
instalados nos banheiros acessíveis da Casa vasos sanitários sem abertura frontal,
de  forma  a  garantir  o  conforto  e  a  segurança  dos  usuários  com  deficiência  ou
mobilidade reduzida.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duilio de Castro - Elismar Prado.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 16/6/2014

Às  14h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Jayro  Lessa,
Agostinho  Patrus  Filho  (substituindo  o  deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da
liderança do BAM), Duarte Bechir (substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da
liderança do BTR) e Gustavo Valadares (substituindo o deputado João Vítor Xavier,
por  indicação da liderança do BTR) e Vanderlei  Miranda (substituindo o deputado
Adalclever  Lopes,  por  indicação  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  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. Suspende-se a reunião. Às 17h16min
são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Jayro Lessa, Adalclever
Lopes, Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário.  Os projetos de Lei nºs 4.428 e 4.468/2013 são
retirados da pauta por não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e
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votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação,  no  2º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.455  e  4.496/2013,  4.899  e
5.234/2014 (relator: deputado Lafayette de Andrada); 4.505, 4.628, 4.655, 4.739/2013
e  4.957/204  (relator:  deputado  Adalclever  Lopes)  e  4.875  e  5.159/2014  (relator:
deputado Tiago Ulisses), todos na forma do vencido no 1º turno; 4.587/2013, 4.868 e
5.158/2014  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andada);  4.719/2013  e  5.187/2014
(relator: deputado Tiago Ulisses); 4.981/2014 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido
no 1º turno (relator: deputado Zé Maia). Na fase de discussão do parecer do relator,
deputado Lafayette de  Andrada,  que conclui  pela aprovação do Projeto de Lei  nº
4.518/2013, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, é apresentada a Proposta
de  Emenda  nº  1,  do  deputado  Gustavo Valadares.  Após  discussão  e  votação,  é
aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é aprovada a
proposta de emenda. É dada nova redação ao parecer, que passa a concluir pela
aprovação do projeto  com a Emenda nº 1 ao vencido  no  1º  turno.  A seguir,  são
aprovados  os  pareceres:  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs
4.401/2013 (relator: Adalclever Lopes); 5.006/204 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada);  e
5.165/2014 na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Administração Pública
(relator:  deputado Tiago Ulisses).  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência
agradece a presença de todos, desconvoca a reunião de hoje, 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, 24 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Duarte Bechir - Inácio Franco - Luiz Henrique - Rômulo

Viegas.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/6/2014
Às 14h17min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados,  Lafayette de

Andrada, Duarte Bechir (substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por indicação
da Liderança do BTR) e Gustavo Valadares (substituindo o deputado Deiró Marra, por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
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número regimental, o presidente, deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a
reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar pareceres em fase de redação final e a discutir e votar proposições
da comissão. Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença
dos  deputados  Gilberto  Abramo,  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o  deputado  Luiz
Humberto  Carneiro,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Duilio  de  Castro
(substituindo  o  deputado  Antonio  Lerin,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM).  O
presidente, deputado Gilberto Abramo, retoma os trabalhos ordinários. 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 de redação
final dos Projetos de Lei Complementar nº 51/2013 e 62/2014, e dos Projetos de Lei
nºs 3.687, 3.851, 3.924, 4.015, 4.220, 4.286 e 4.474/2013 (relator: deputado Duilio de
Castro); 4.673/2013, 4.937, 4.982, 4.964 e 4.995, 5.077, 5.093, 5.133 e 5.200/2014
(relator:  deputado  Gustavo  Corrêa).  Registra-se  a  presença  do  deputado  Tiago
Ulisses. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer de redação final do
Projeto  de  Lei  nº  5.094/2014  (relator:  deputado  Tiago  Ulisses).  Suspende-se  a
reunião.  Reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Gilberto Abramo,
Duarte Bechir (substituindo o deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do
BTR) e Luiz Henrique (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação
da Liderança do BTR), o presidente, deputado Gilberto Abramo, retoma os trabalhos.
Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 962, 1.000, 1.475, 1.729, 1.819 e
1.902/2011,  2.995,  3.031,  3.123,  3.141  e  3.403/2012,  4.018,  4.243/2013  (relator:
deputado  Luiz  Henrique);  4.257,  4.295,  4.296,  4.297,  4.303,  4.403,  4.410,  4.519,
4.574 e 4.665/2013,  4.891,  4.948 e 5.213/2014 (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, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes Pareceres de Redação
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Final do Projeto de Resolução nº 5.216/2014 e dos Projetos de Lei nºs 3.170/2012,
4.294  e  4.562/2013,  4.910,  4.985,  5.048,  5.095,  5.137,  5.139,  5.140,  5.142  e
5.174/2014 (relator: deputado Gilberto Abramo). Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, desconvoca os membros da comissão
para a reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Doutor Wilson, presidente - Almir Paraca - Luiz Henrique.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/6/2014
Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do Bloco Minas
Sem  Censura)  e  os  deputados  Gustavo  Valadares  e  Inácio  Franco,  membros  da
supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Duarte Bechir. Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo  Valadares,  declara  aberta  a
reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Inácio  Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e 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 5.006/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: deputado Gustavo Valadares). 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 10.309/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
para debater em audiência pública no Município de Lima Duarte as condições da
Rodovia BR-267.
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nº 10.310/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater em audiência pública as condições de saúde dos motoristas e
cobradores de ônibus da RMBH.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Gustavo Valadares, presidente - Rogério Correia - Duilio de Castro.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/6/2014
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes e Leonardo Moreira, 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
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. A presidência determina que seja retirado de pauta o Projeto
de Lei nº 3.769/2013, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.827/2014 na forma do vencido em 1º
turno (relator: deputado Leonardo Moreira) e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 873/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e com a Emenda nº 1, apresentada (relator: deputado
Gustavo Corrêa). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
8.139 e 8.140/2014.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a presidência  agradece a
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presença de todos, desconvoca a reunião prevista para às 20 horas, na mesma data,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Inácio Franco, presidente - Sargento Rodrigues - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/6/2014
Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
seguintes pareceres: pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no
1º turno,  dos  Projetos  de Lei  nºs  4.401/2013 (relator:  deputado Sebastião Costa);
4.690/2013 e 5.242/2014, os dois últimos com a Emenda nº 1, 5.239/2014 (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva, o primeiro em virtude de redistribuição); e 5.240/2014
(relator: deputado Duilio de Castro); pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e
pela ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.786/2013 (relator: deputado
Sebastião  Costa);  4.973  e  5.010/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).  O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.862/2014, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado
Dalmo Ribeiro Silva. O presidente faz retirar de pauta o Projeto de Lei nº 5.262/2014
por não cumprir pressupostos regimentais. É convertido em diligência à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 5.265/2014 (relator: deputado
Dalmo  Ribeiro  Silva).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
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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 concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, em
turno único,  dos Projetos  de Lei  nºs  4.622/2013 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em virtude de redistribuição) e 4.748/2013 (relator: deputado Luiz Henrique).
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Henrique -

Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/6/2014
Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os
deputados  Cabo  Júlio  e  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, que dá por aprovada, e a subscreve. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  debater  possível  violação  dos  direitos  e  garantias
fundamentais cometidas em desfavor do agente penitenciário João Alcides Cardoso
de  Freitas,  Masp  1152441-0,  lotado  na  Penitenciária  Francisco  Sá,  no  Município
Francisco Sá. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
os Srs. Reginaldo Santos Soares, superintendente de segurança, representando o Sr.
Murilo Andrade de Oliveira, subsecretário de Administração Prisional da Secretaria de
Estado de Defesa Social;  Marcelo  José Gonçalves da  Costa,  ouvidor  do Sistema
Penitenciário de Minas Gerais; Adeilton de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos
Agentes  de  Segurança  Penitenciária  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Sindasp-MG;
Alexandre  Figueiredo  Cavalcante,  presidente  da  Associação  dos  Agentes  de
Segurança  do  Sistema Prisional  e  Sócio  Educativo  do  Norte  de  Minas  -  Montes
Claros-MG; João Alcides Cardoso de Freitas, agente penitenciário - Montes Claros-
MG; Lincoln Portela, deputado federal; Henrique Carleone, presidente da União dos
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Agentes Penais - Unape; Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos
Cabos e Soldados PM e BM - CSCS-, 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 da reunião. Registra-se a presença do deputado Duarte Bechir.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.315/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  para debater  e  buscar  em audiência  pública  soluções devidas quanto  às
denúncias feitas por inúmeros policiais militares no gabinete do deputado Sargento
Rodrigues, quando da visita ao policiamento da Copa do Mundo, realizado no entorno
do Mineirinho;

nº 10.316/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Presidente  desta  Casa,  ao  líder  da  Maioria  e  ao  líder  da  Minoria  pedido  de
providências para que o Projeto de Lei nº 1.353/2011, em 2º turno, seja incluído na
Ordem do Dia do Plenário de 25 de junho de 2014;

nº  10.317/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a saúde e a possível violação de direitos
humanos dos servidores públicos do Estado;

nº 10.318/2014, dos deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio,
em que solicitam seja encaminhado aos convidados presentes e ausentes da 14ª
Reunião Ordinária desta comissão pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas  desta  reunião,  para  que  seja  averiguada  a  situação  do  agente
penitenciário  João  Alcides  Cardoso  de  Freitas,  Masp  nº  1152441-0,  lotado  na
Penitenciária  de Francisco  Sá e atingido por  arma de fogo em serviço,  enquanto
realizava escolta de presos na data de 29/4/2013, e sejam envidados esforços para
garantir  ao  servidor  o  imediato  e  integral  acesso  ao  atendimento  de  saúde
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necessário,  bem  como  para  regularizar  sua  situação  funcional,  inclusive  com  a
eventual concessão de aposentadoria;

nº 10.319/2014, dos deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio,
em que solicitam seja encaminhado aos Srs. Adeilton de Souza Rocha, presidente do
Sindicato  dos  Agentes  de  Segurança  Penitenciária  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Sindasp-MG  -,  Alexandre  Figueiredo  Cavalcante,  presidente  da  Associação  dos
Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Socioeducativo do Norte de Minas -
Montes Claros-MG-, Henrique Carleone, presidente da União dos Agentes Penais -
Unape-; Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados
PM e BM - CSCS - pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da
14ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão,  para  que  seja  averiguada  a  situação  do
agente penitenciário João Alcides Cardoso de Freitas, Masp nº 1152441-0, lotado na
Penitenciária  de Francisco  Sá e atingido por  arma de fogo em serviço,  enquanto
realizava escolta de presos na data de 29/4/2013, e sejam envidados esforços para
garantir  ao  servidor  o  imediato  e  integral  acesso  ao  atendimento  de  saúde
necessário,  bem  como  para  regularizar  sua  situação  funcional,  inclusive  com  a
eventual concessão de aposentadoria;

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Durval  Ângelo,  presidente  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Sargento

Rodrigues.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 24/6/2014

Às  14h53min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Duarte Bechir (substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR),
Inácio Franco (substituindo o deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança do
BAM), Luiz Henrique (substituindo o deputado João Vítor  Xavier,  por indicação da
Liderança  do  BTR)  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Jayro  Lessa,  por
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indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está presente
também o deputado Sargento Rodrigues. 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  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica
o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Marcos  Robalinho,  diretor  de  Administração  da
Sudene, publicado no Diário do Legislativo de 14/6/2014. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  O Projeto  de  Lei  nº  1.197/2011  é
retirado  de  pauta  por  determinação  do  presidente  por  não  cumprir  pressupostos
regimentais.  Após discussão e votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os
seguintes pareceres: pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.428/2013 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Rômulo Viegas); e pela aprovação, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 4.936/2014 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Administração Pública (relator: deputado Inácio Franco); 4.972/2014 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Rômulo
Viegas); e 5.110/2014 (relator: deputado Luiz Henrique). Suspende-se a reunião. Às
16h32min são reabertos os trabalhos com a presença dos deputado Sebastião Costa,
Duarte Bechir (substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR),
Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por indicação
da Liderança do BTR) e Rogério Correia (substituindo o deputado Ulysses Gomes,
por indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura). Os Projetos de Lei nºs
4.401/2013  e  5.006  e  5.165/2014  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do
presidente por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação é aprovado o
Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº  5.216/2014.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a reunião extraordinária de hoje às 20 horas, e para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - João Leite - Sebastião Costa - Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 24/6/2014

Às 20h12min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,
João Leite,  Sebastião  Costa,  Antônio  Carlos  Arantes (substituindo o  deputado Zé
Maia, por indicação da liderança do BTR) e Luiz Henrique (substituindo o deputado
João  Vítor  Xavier,  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. Suspende-se a reunião. Às 20h34min, são reabertos os
trabalhos  com  a  presença  dos  deputados  Jayro  Lessa,  Antônio  Carlos  Arantes
(substituindo  o  deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Luiz
Henrique (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da liderança do
BTR) e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Adalclever Lopes, por indicação
da liderança do Bloco Minas sem Censura). 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
4.428/2013 e 4.939, 4.972 e 5.110/2014 por haverem sido apreciados em reunião
anterior  e  1.197/2011,  4.401/2013  e  5.006  e  5.165/2014  por  não  cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para a próxima reunião
ordinária,  e para a reunião extraordinária de 25/6/2014, às 20 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Luiz Humberto  Carneiro,  presidente  -  Gustavo Corrêa -  Inácio  Franco -  Antônio

Carlos Arantes.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014

Às  11h1min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  deputados Tiago Ulisses,
Carlos Henrique, Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado João
Vítor Xavier, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a
reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência:  e-mails
recebidos  pelo  Fale  com  a  Assembleia do  Sr.  Euler  de  Oliveira  Fernandes  que
demonstra preocupação em relação à privatização da Gasmig, e da Sra. Alexandra
que  reclama  da  falta  de  abastecimento  de  água  na  região  de  Pará  de  Minas.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo em 6/6/2014: ofício do Sr. José Carlos Sales Campos, chefe do Escritório
Regional  de  Patos  de  Minas-Superintendência  do  DNPM.  O  presidente  acusa  o
recebimento do Projeto de Lei nº 3.990/2013, no 2º turno, do qual designou como
relator o deputado Carlos 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  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.990/2013 na forma do vencido em 1º
turno (relator: deputado Carlos Henrique). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os  Requerimentos  nºs  8.102,  8.103  e  8.108/2014  e  rejeitado  o  Requerimento  nº
8.109/2014.  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 9.428/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Minas e Energia para debater,  em audiência pública,  o plano de



2531
____________________________________________________________________________

desligamento permanente de empregados da Cemig que atingirem as condições para
aposentadoria até 2016;

nº 10.254/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providência para esclarecimentos sobre o destino
dos  recursos  arrecadados  com  a  Taxa  Estadual  de  Fiscalização  dos  Recursos
Minerais - TFRM.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº  10.360/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao presidente da Cemig pedido de providências para o fornecimento de
energia elétrica para a propriedade rural Sitio da Vovó Lilita, no Município de Dionísio,
localizado a 400m do pesque e pague Tremedal.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima reunião  extraordinária,  no  dia
25/06/2014, às 16 horas, com o objetivo de debater os limites do Parque Estadual do
Sumidouro, localizado no Município de Pedro Leopoldo, e seus impactos para o setor
produtivo local, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Sávio Souza Cruz, presidente - Adalclever Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.000/2014

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em análise institui o dia da
Sukyo Mahikari.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Cultura.  A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade,
juridicidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem  agora  a  esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  190
combinado com a alínea “b” do inciso XIX do art. 102 do Regimento Interno.
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Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  institui  o  dia  estadual  da  Sukyo Mahikari,  a  ser

comemorado anualmente no dia 27 de fevereiro.
A origem da Sukyo Mahikari remonta ao ano de 1959, com a fundação, por Kotama

Okada,  da  organização  Sekai  Mahikari  Bunbei  Kyodan,  que  tinha  por  objetivo  a
criação  de  uma civilização  mais  pacífica  e  harmoniosa  mediante  a  purificação  e
revitalização do corpo, da mente e do espírito dos praticantes.

Em  sua  forma  original,  a  proposição  determinava  a  realização  de  eventos
comemorativos  e  de  outras  atividades  para  divulgar  a  cultura,  as  práticas  e  as
tradições  da  Sukyo Mahikari.  Além  disso,  atribuía  à  administração  pública  a
incumbência de apoiar as atividades comemorativas no dia destinado à celebração.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  posicionou-se  contra  os  dispositivos  em
questão por entender que feriam o princípio da separação dos Poderes. Com isso, a
fim de sanar os vícios apontados, ela apresentou o Substitutivo nº 1,  com o qual
concordamos.

Movimentos como a Sukyo Mahikari contribuem para tornar o mundo mais pacífico
e harmonioso e devem, portanto, ser divulgados. Assim, entendemos que o projeto
em apreço é conveniente e oportuno e deve ser aprovado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.000/2014 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Luiz Henrique - Tiago Ulisses.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.246/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Ouro Branco - Acrob -,
com sede no Município de Ouro Branco.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.246/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Corredores de Rua de Ouro Branco - Acrob -, com sede no Município
de Ouro Branco.

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.  38  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 41 determina que,
na hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  reverterá  a  instituição
legalmente constituída, sem fins lucrativos, que tenha objetivos semelhantes aos da
entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.246/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.247/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral - AMAVC -, com
sede no Município de Lagoa Santa.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.247/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral - AMAVC -, com sede no Município
de Lagoa Santa.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 20, parágrafo
único,  que as  atividades de seus  diretores,  conselheiros  e  associados não serão
remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,
bonificação ou vantagem; e, no art. 65, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sem fins econômicos.

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

Projeto de Lei nº 5.247/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.248/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária de Sussuarana, com sede no Município de
Espinosa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.248/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Sussuarana, com sede no Município de Espinosa.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art.  4º veda a
remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  §  1º  do  art.  12
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
instituição de fins semelhantes aos da entidade dissolvida, localizada no Município de
Espinosa.

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

Projeto de Lei nº 5.248/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.249/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade  pública  a  entidade  Cooperação  para  o  Desenvolvimento  Educacional  e
Social de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.249/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Cooperação para o Desenvolvimento Educacional e Social de Minas Gerais,
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 17, § 2º, que as
atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,
no  art.  27,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado  a  pessoa  jurídica  qualificada como Organização da  Sociedade Civil  de
Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha,
preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.249/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique - Duilio de Castro - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.250/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a entidade Grupo Desportivo Beneficente de Neves, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.250/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Grupo Desportivo Beneficente de Neves, com sede no Município de Ribeirão
das Neves.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 14
veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o parágrafo único do art. 27
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere,  registrada no Conselho Nacional ou Municipal  de Assistência
Social.

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

Projeto de Lei nº 5.250/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
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Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  Dalmo
Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.253/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Árbitros dos Esportes Amadores de Uberlândia e
Região - Assaure -, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  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 5.253/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Árbitros dos Esportes Amadores de Uberlândia e Região - Assaure -,
com sede no Município de Uberlândia.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 66, § 1º, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de obras
assistenciais de caráter filantrópico; e, no art. 74, que os seus dirigentes não serão
remunerados.

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

Projeto de Lei nº 5.253/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Leonídio Bouças, relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.255/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Infiltrados do Santa Tereza, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.255/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Bloco Caricato Infiltrados do Santa Tereza, com sede no Município
de Belo Horizonte.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 8º, parágrafo
único,  que as  atividades de seus  diretores,  conselheiros  e  associados não serão
remuneradas;  e,  no  art.  29,  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.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.255/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.256/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de  Santo  André  -
Codecsan -, com sede no Município de Bonfinópolis de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.256/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo André - Codecsan -, com sede
no Município de Bonfinópolis de Minas.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 15 veda a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 27 determina que,
na hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  reverterá  a  instituição
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congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social.

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

Projeto de Lei nº 5.256/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro - André Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.258/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos - Arca -, com
sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.258/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Recicladores e Catadores Autônomos - Arca -, com sede no Município
de Uberlândia.

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

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 38 determina que,
na hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  reverterá  a  instituição
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.258/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.259/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade pública a Associação Civil Coral Voz e Vida, com sede no Município de Bom
Despacho.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.259/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Civil Coral Voz e Vida, com sede no Município de Bom Despacho.
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. 11, parágrafo
único, que as atividades de seus dirigentes, conselheiros e associados não serão
remuneradas;  e,  no  art.  32,  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.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 5.259/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil Coral Voz e Vida de

Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.”.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.261/2014

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 da Criança com Distúrbios Neurológicos - ACDN -,
com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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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 5.261/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  da  Criança  com  Distúrbios  Neurológicos  -  ACDN  -,  com  sede  no
Município de Coronel Fabriciano.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 10
veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 30 determina que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a pessoa jurídica
qualificada como organização da sociedade civil de interesse público - Oscip -, nos
termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo
objetivo social da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.261/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.264/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública o Grêmio Cultural Bartolomeu de Almeida Franca, com sede no
Município de Jequitinhonha.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.264/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio  Cultural  Bartolomeu  de  Almeida  Franca,  com  sede  no  Município  de
Jequitinhonha.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.264/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio

Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.267/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Restaurando Vidas, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.267/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

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

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

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

Ressalte-se que no estatuto constitutivo da entidade, o art. 39 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  instituição
congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da
associação  dissolvida;  e  o  art.  40  veda  a  remuneração  de  seus  diretores  e
conselheiros.

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

Projeto de Lei nº 5.267/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Leonídio Bouças, relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.269/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Amigos da Equoterapia Recanto do Cavalo - Aaerc -,
com sede no Município de Campo Belo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.269/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Amigos  da  Equoterapia  Recanto  do  Cavalo  -  Aaerc  -,  com  sede  no
Município de Campo Belo.

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 dirigentes, conselheiros e associados; e o art.  32 determina
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.269/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão - Duilio de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.270/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da
Várzea do Santo Antônio e Adjacências, com sede no Município de Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/6/2014  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 5.270/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Várzea  do  Santo
Antônio e Adjacências, com sede no Município de Itamarandiba.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem;  e,  no  art.  35,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade
jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

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

Projeto de Lei nº 5.270/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Leonídio Bouças.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.271/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do
Mandiocuçu, com sede no Município de Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/6/2014  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 5.271/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do Mandiocuçu, com sede
no Município de Itamarandiba.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  30  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o parágrafo único do
art.  35 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a instituição congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.271/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
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Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Leonídio
Bouças - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.824/2011
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Liza Prado, a proposição em epígrafe “permite o uso do

GPS  como  banco  de  dados  com  a  mesma  função  das  placas  obrigatórias,  na
circunscrição do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

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

Fundamentação
Por meio da proposição em análise, autoriza-se no Estado o uso do GPS (Global

Positioning System, ou sistema de posicionamento global) como banco de dados. O §
1º do art. 1º estabelece que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-
MG -  definirá,  por  regulamento,  os  equipamentos  e  programas  que  poderão  ser
usados.  Na  justificação,  a  autora  esclarece  que  o  GPS  fornece  coordenadas
geográficas  de  um  receptor  na  superfície  terrestre  permitindo  estabelecer  sua
localização precisa e pode funcionar, também, como auxiliar à sinalização de trânsito.

Nos limites de nossa competência, passamos à análise do projeto.
O  princípio  fundamental  a  orientar  o  legislador  constituinte  na  divisão  de

competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo
aquele, competem à União as matérias de predominante interesse nacional e aos
estados  as  de  predominante  interesse  regional,  restando  aos  municípios  as  de
predominante interesse local. Poder-se-ia argumentar que o projeto em análise tem
implicações em matéria de trânsito e transporte. Os meios de circulação e transporte
interessam  a  todo  o  País  e,  por  isso,  a  Constituição  reservou  para  a  União  a
competência  privativa  de  legislar  sobre  a  matéria.  A  União,  no  exercício  da
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competência que lhe foi outorgada no art. 22, inciso XI, editou a Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

No art.  12,  inciso  I,  o  CTB estabeleceu que o Conselho Nacional  de Trânsito -
Contran - é o órgão máximo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Por seu
turno, o Contran, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de
suporte à direção de veículos automotores e visando à atualização da legislação de
trânsito,  editou a Resolução nº 242, de 22 de junho de 2007, que dispõe sobre a
instalação  e  utilização  de  equipamentos  geradores  de  imagens  nos  veículos
automotores.  O art.  1º  do citado regulamento permite a instalação e utilização de
aparelho  gerador  de  imagem  cartográfica  com  interface  de  geoprocessamento
destinado  a  orientar  o  condutor  quanto  ao  funcionamento  do  veículo,  a  sua
visualização interna e externa, ao sistema de auxílio à manobra e para auxiliar na
indicação de trajetos ou orientar sobre as condições da via, por intermédio de mapas,
imagens e símbolos.

Assim,  não há qualquer  proibição legal  no que se refere ao uso de GPS como
mecanismo  auxiliar  à  sinalização  de  trânsito.  Há  que  se  ressaltar,  porém,  que
conduzir veículo com dispositivo antirradar é infração gravíssima, punida com multa e
apreensão do veículo,  nos termos do art.  230, inciso III,  do CTB. Dessa forma, a
legislação de trânsito vigente não autoriza o uso de dispositivos que, relacionando-se
eletronicamente com os aparelhos medidores de velocidade - radares - móveis ou
fixos, alertem sobre sua localização. Nada obsta, entretanto, nos termos da citada
resolução, que se utilize aparelho gerador de imagem cartográfica que, por meio de
imagens e símbolos, indique a localização de radares fixos, atuando, como ressaltou
a autora na sua justificação, como “auxiliar na sinalização do trânsito”. Nesse caso,
utiliza-se o banco de dados do aparelho para armazenar as coordenadas geográficas
dos  radares fixos,  lombadas  físicas e  eletrônicas e  demais  “pontos de interesse”,
como a localização de postos de abastecimento e restaurantes, como mecanismo
auxiliar do motorista na condução segura e confortável do veículo.

Sendo  assim,  o  projeto  em  questão,  além  de  inconstitucional  por  usurpar
competência da União para legislar sobre trânsito e transporte, afigura-se-nos inócuo,
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por não trazer qualquer inovação no ordenamento jurídico, uma vez que permite algo
que não é proibido.

Por fim, cumpre-nos mencionar que o projeto sob análise foi baixado em diligência
à Polícia Civil  de Minas Gerais, que se manifestou contrariamente à proposta, por
entendê-la inconstitucional ao violar o art. 22, XI, da Carta da República.

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

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.824/2011.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.928/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel,  a proposição em epígrafe “dispõe
sobre  condições  sanitárias  nos  pontos  de  controle  do  transporte  público  de
passageiros intermunicipal”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/4/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por requerimento aprovado em 7/5/2013,
a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas -  Setop -  a fim de que se manifestasse sobre a viabilidade financeira e
operacional  da  instalação  de  banheiros  e  vestiários  nos  pontos  de  controle  de
transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal,  para  uso  de  quem  trabalha  nesse
serviço.

Cabe  a  esta  comissão analisar,  preliminarmente,  a  proposição  ora  apresentada
quanto aos seus aspectos jurídico,  constitucional  e legal,  nos termos do art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga a instalação de banheiros e vestiários nos pontos

de controle de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, local onde se iniciam ou
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terminam  as  viagens  desses  serviços,  para  uso  dos  funcionários.  Além  disso,
descrevem  as  condições  mínimas  sanitárias  que  devem  ser  disponibilizadas  nos
banheiros e vestiários.

Não obstante a preocupação do autor com a melhoria das condições de trabalho
dos profissionais que atuam no serviço de transporte intermunicipal de passageiros, o
projeto  contém  vícios  de  constitucionalidade,  conforme demonstraremos  ao  longo
desta fundamentação.

Ao  tratar  da  estrutura  física  dos  pontos  de  controle,  exigindo  a  instalação  de
sanitários, lavatórios, vestiários, armários, etc., a proposição cria regras de natureza
administrativa referentes à gestão da prestação dos serviços de transporte coletivo
rodoviário  intermunicipal,  comandos  que  afrontam  dispositivos  constitucionais  por
invadirem a seara do Poder Executivo.

A Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si,  o  Legislativo,  o Executivo  e o Judiciário.  O
constituinte determinou, ainda, funções para cada um desses Poderes, atribuindo-
lhes competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada Poder tem
uma  função  predominante,  que  o  caracteriza  como detentor  de  uma  parcela  da
soberania estatal,  além de outras funções -  típicas e atípicas -  previstas no texto
constitucional.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo
predominância de uma sobre a outra. Ao Poder  Executivo,  a norma constitucional
atribui  a  função  típica  de  administrar,  por  meio  de  atos  de  chefia  de  Estado,  de
governo e de administração. Cabe ao chefe do Poder Executivo a representação do
ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.

A gestão da prestação dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal
é, portanto, atividade que integra o rol de competências do Executivo para realizar
ações de governo. A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo tratando de
tema dessa natureza contém, portanto, um vício de iniciativa, uma vez que usurpa
atribuições do Poder Executivo.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e
não pode avançar a ponto de minudenciar a ação executiva, pois isso esvaziaria a
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atuação  institucional  do  Executivo  e  contrariaria  o  princípio  constitucional  da
separação dos Poderes.

Destaque-se que a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - Setop -,
em  resposta  à  diligência  baixada  por  esta  comissão,  manifestou-se  contrária  à
aprovação do projeto de lei em análise. Ela afirma que já regulamenta a estrutura
física dos pontos de controle de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, a qual
exige aprovação prévia das prefeituras locais e concepção arquitetônica modular para
permitir seu deslocamento geográfico em razão do atendimento de novas bacias de
captação  de  demanda.  Dessa  forma,  segundo  esse  órgão,  a  proposição  não  se
justifica.

É importante verificar, ainda, que a obrigatoriedade da instalação de banheiros e
vestiários  nos  pontos  de  controle  de  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal
implicará investimentos ou despesas para o Estado que podem estar previamente
inseridos no respectivo orçamento. Nos termos da Constituição Federal, a assistência
à saúde será garantida por meio do Sistema Único de Saúde, que é financiado com
recursos  do  orçamento  da  seguridade  social,  da  União,  dos  estados,  do  Distrito
Federal e dos municípios. A iniciativa privada poderá atuar de forma complementar,
segundo as diretrizes por ele estabelecidas, mediante contrato de direito público ou
convênio.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000), no seu
art. 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público  a  geração  de  despesa  e  a  assunção  de obrigação que não  atendam  às
exigências  estabelecidas  no  art.  16  da  mesma  lei,  que  prevê  que  a  criação,  a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa  deverão  ser  acompanhados  de  estimativa  do  impacto  financeiro-
orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em vigor  quanto nos dois
exercícios subsequentes.

Assim, à luz dos fundamentos apresentados, o projeto de lei em tela não encontra
respaldo  no  arcabouço  jurídico  em  vigor  para  a  sua  aprovação  nesta  Casa
Legislativa.
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Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.928/2013.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - André Quintão - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.033/2013

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, a proposição em epígrafe declara a Orquestra
Sinfônica  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  patrimônio  cultural  dos
mineiros.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Em requerimento publicado no Diário do Legislativo em 27/3/2014 o autor solicitou a
perda de prazo da Comissão de Constituição e Justiça,  que não chegou a emitir
parecer sobre a proposição em epígrafe.

Vem a matéria agora a esta comissão, nos termos do art. 102, XVII, “d”, combinado
com o art. 188 do mencionado Regimento, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade declarar patrimônio cultural do Estado

a  Orquestra  Sinfônica  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A  análise
preliminar, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal da proposição, restou
sobrestada em virtude da perda do prazo regimental pela comissão anterior.

De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, depreende-se que a intenção
primordial  da  apresentação  do  projeto  é  proteger  o  serviço  prestado  pelo  órgão
Orquestra Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, visto que ela é, nas
palavras do autor, “o único organismo musical público que abrilhanta diversos tipos de
solenidades  oficiais  (…)  assim  como  atende  a  eventos  relevantes  nos  setores
privados mais importantes do Estado”.

Entendemos que tal finalidade está relacionada mais de perto à política cultural do
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Estado do que propriamente à prática do ato administrativo de registro de patrimônio
cultural. Assim, uma possibilidade de encaminhamento da matéria seria especificar a
salvaguarda no âmbito da legislação que dispõe sobre aquela política pública, a Lei nº
11.726, de 30/12/1994. Entretanto, esta comissão já emitiu parecer sobre a proteção
de outro órgão estadual de mesma natureza, a Orquestra Sinfônica do Estado de
Minas Gerais, objeto do Projeto de Lei nº 274/2011, que resultou na vigente Lei nº
20.628,  de  17/1/2013.  Como  não  há  fato  novo  que  justifique  a  mudança  de
posicionamento da comissão em relação à matéria e como os argumentos expostos
se  aplicam  à  proposição  em  análise,  reproduzimos,  a  seguir,  parte  do  parecer
exarado naquela ocasião.

“A definição de patrimônio cultural constante no art. 216 da Constituição pode ser
considerada  uma  das  mais  avançadas  do  mundo  e  extremamente  abrangente.
Segundo  essa  definição,  patrimônio  cultural  é  a  memória  e  o  modo  de  vida  da
sociedade brasileira.  Dada a  amplitude e  abrangência do  conceito,  foi  necessário
subdividi-lo em subcategorias - patrimônio material ou tangível e patrimônio imaterial
ou intangível - de forma a orientar sua preservação.

Consideram-se patrimônios culturais: as formas de expressão; os modos de criar,
de fazer e de viver; as criações científicas, as artísticas e as tecnológicas; as obras,
os  objetos,  os  documentos,  as  edificações  e  os  demais  espaços  destinados  às
manifestações artístico-culturais; e, finalmente, os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e, inclusive,
os de valor científico. Em todas essas manifestações são reconhecidos valores que
perpetuam a memória, o modo de vida e a identidade social do povo brasileiro.

O patrimônio cultural material compreende bens imóveis, como os núcleos urbanos,
sítios arqueológicos e paisagísticos; e bens móveis, como coleções arqueológicas,
acervos  museológicos,  documentais,  bibliográficos,  arquivísticos,  videográficos,
fotográficos  e  cinematográficos.  Note-se  que  esses  bens  estão  vinculados  à
qualidade  de  algo  corpóreo,  palpável  e,  por  conseguinte,  permanente,  condição
própria de imóveis e objetos.

São considerados patrimônio cultural imaterial: as práticas, as representações, as
expressões, os conhecimentos, as técnicas e também os instrumentos, os objetos, os



2557
____________________________________________________________________________

artefatos e os lugares que lhes são associados. O patrimônio imaterial é transmitido
de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos de
acordo com seu ambiente, sua interação com a natureza e sua história, o que gera
um sentimento de identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana. O bem que integra o patrimônio imaterial
é  incorpóreo,  frágil  e  modificável,  características  que  suscitam,  eventualmente,
equívocos quanto à própria natureza do bem. Em uma edificação, que é um bem
material, há elementos imateriais que lhe são inerentes; subsiste o bem imaterial em
razão do bem material, mas doutrinariamente e juridicamente não se confundem.

O legislador  constituinte, por meio do art.  216 da Constituição Federal,  além de
identificar os inventários, os registros, a vigilância, o tombamento e a desapropriação
como instrumentos aptos para a proteção dos bens materiais e imateriais, ao final,
deixou o que comumente se chama de 'cláusula de abertura', ou seja, a possibilidade
de inclusão de outras formas de acautelamento e preservação.

A Unesco, em 2001, criou a Proclamação das Obras-Primas do Patrimônio Oral e
Intangível da Humanidade, consciente da relevância dessa forma de patrimônio e da
complexidade envolvida na definição dos seus limites e de sua proteção. Para tanto,
vem  selecionando,  a  cada  dois  anos,  espaços  e  expressões  de  excepcional
importância, dentre candidaturas oferecidas pelos países. Em 2003, após uma série
de estudos técnicos e discussões internacionais, a Unesco adotou a Convenção para
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.  Essa convenção regula o tema do
patrimônio cultural imaterial.

No Brasil, o instrumento legal que assegura a preservação do patrimônio cultural
imaterial é o registro. Um bem imaterial pode ser inscrito em um dos quatro Livros de
Registro:  no  Livro  dos  Saberes,  conhecimentos  e  modos  de fazer  enraizados  no
cotidiano das comunidades; no Livro das Celebrações, rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas
sociais;  no  Livro  das  Formas  de  Expressão,  manifestações  literárias,  musicais,
plásticas, cênicas e lúdicas;  e no Livro dos Lugares, mercados,  feiras, santuários,
praças  e  demais  espaços  onde  se  concentram  e  reproduzem  práticas  culturais
coletivas.
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Em  nível  federal,  o  Decreto  nº  3.551,  de  4/8/2000,  instituiu  o  registro  de  bens
culturais  de  natureza  imaterial,  atribuindo  competência  ao  Instituto  do  Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - Iphan - para fazê-lo. (...)

Em  nível  estadual,  a  matéria  é  tratada  por  meio  do  Decreto  nº  42.505,  de
15/4/2002. Para estimular a participação e a cooperação da sociedade, no art. 2º do
decreto  autoriza-se  aos  órgãos  e  entidades  públicas  da  área cultural,  a  qualquer
cidadão, sociedade ou associação civil solicitar a instauração do processo de registro.

No dia 15/4/2007, a Comissão de Cultura realizou reunião para debater a tutela do
patrimônio cultural mineiro, contando com a participação de Marcos Paulo de Souza
Miranda, coordenador das Promotorias de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e
Turístico do Estado de Minas Gerais; de Maria Marta Martins de Araújo e de Carlos
Henrique  Rangel,  respectivamente,  diretora  de  Proteção  e  Memória  e  diretor  de
Promoção do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
Iepha-MG.

Questionados sobre a viabilidade de se proceder a um registro de um bem cultural
por  meio  de  lei,  Maria  Marta  de  Araújo  e  Carlos  Rangel  manifestaram-se
contrariamente a esse expediente pois,  quase sempre,  inexistem estudos técnicos
precedentes.  Esses diretores consideram que o registro é um ato  eminentemente
executivo.

Esse também é o entendimento exarado por Sonia Rabello de Castro, em sua obra
O Estado na preservação de bens culturais, Editora Renovar, 1991, pág. 35, segundo
a qual 'não restam dúvidas de que, no âmbito delimitado pela Constituição e pelo
Decreto-Lei  nº  25,  de  1937,  a  administração  pública  praticará,  mediante  ato
administrativo,  a  proteção  dos  bens  que  julgar  inseridos  nos  critérios  de  valor
genericamente previstos na norma, e especificados nos seus estudos técnicos.'

Para outros doutrinadores e estudiosos, no entanto, inexiste empecilho de ordem
jurídica a lei que pretenda preservar bem específico de valor cultural. Paulo Affonso
Leme  Machado  Mendes,  na  sua  obra  Direito  ambiental  brasileiro,  reafirma  a
autonomia  e  independência  dos  Poderes  e  argumenta  ser  mais  importante  a
intervenção de um corpo técnico na gestão do bem preservado do que na instituição
dessa medida. Segundo ele, não é preciso ser um perito para ter noção de que um
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bem deva ser conservado e, além disso, o Legislativo, nos seus três níveis, pode ser
assessorado,  como em  outras  matérias,  também  relevantes,  por  especialistas  de
notória sabedoria e idoneidade. Essa é precisamente a posição do coordenador das
Promotorias  de Defesa do Patrimônio Histórico,  Cultural  e  Turístico do Estado de
Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda, presente na já mencionada reunião
promovida pela Comissão de Cultura em 15/4/2007. Entretanto, naquela ocasião ele
fez questão de esclarecer: 'Não vejo nenhum obstáculo a que seja feita a proteção ao
patrimônio cultural e imaterial por ato normativo. Mas prestem atenção: isso não será
registro.  O  registro  é  um  ato  administrativo  que  finaliza  um  procedimento
administrativo levado a efeito pelos órgãos técnicos. Ponto final.'

Em que pese a diversidade de opiniões  quanto  aos  procedimentos necessários
para  declarar  alguma  atividade  como  patrimônio  cultural,  no  mundo  jurídico  o
entendimento majoritário é de que o registro de um bem cultural é ato eminentemente
administrativo, praticado pelo órgão estatal competente, que, no caso em questão, é
o  Iepha.  Dessa  forma,  a  caracterização  como  bem  cultural  a  ser  devidamente
protegido só se efetivará após o seu registro pelo Iepha-MG.

Entretanto,  por  meio  de  proposições  como  a  que  está  sendo  analisada  neste
parecer, o Poder Legislativo pode indicar às autoridades executivas e ao Ministério
Público que reconhece relevância cultural nas atividades praticadas pela Orquestra
Sinfônica do Estado de Minas Gerais e que,  portanto,  julga que essas atividades
devem  ser  salvaguardadas.  Este  é  também  o  caso  do  processo  tradicional  de
fabricação,  em  alambique,  da  cachaça  de  Minas,  reconhecido  como  patrimônio
cultural por meio da Lei nº 16.688, de 11/1/2007. Ressalve-se que, até o presente
momento,  esse  processo  não  tem  seu  registro  cultural  efetivado,  nos  termos  do
Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, já mencionado.”

Consideramos que sobre a matéria não há circunstância específica que justifique a
mudança do entendimento acima reproduzido.

Entretanto,  para  promover  maior  coerência  no  ordenamento  jurídico  estadual,
julgamos por bem adequar o projeto em análise ao paradigma adotado por esta Casa
no caso da Lei nº 20.628, de 17/1/2013, que declara patrimônio histórico e cultural do
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Estado  a  Orquestra  Sinfônica  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Por  esse  motivo,
apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 4.033/2013,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  patrimônio  histórico  e  cultural  do  Estado  a  Orquestra

Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos da legislação em vigor.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Elismar Prado, presidente e relator - Luzia Ferreira - Luiz Henrique - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 378/2011
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 378/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 654/2007, “acrescenta parágrafo ao art. 2º da
Lei nº 15.435, de 11/1/2005, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins
de segurança”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,
combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 378/2011 pretende alterar o disposto na Lei nº 15.435, de 2005,
que disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança, para fixar as
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hipóteses em que se poderia filmar, de maneira oculta ou sigilosa, locais, situações e
pessoas.

O projeto foi objeto de ampla discussão no 1º turno. Preliminarmente, a Comissão
de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  tanto  formal  quanto
material da proposição. Em seu parecer, aquela comissão destacou expressamente
que a proposição compatibiliza o conflito entre o direito à segurança e o direito  à
intimidade das pessoas eventualmente filmadas, dando precedência ao primeiro. Por
outro lado, esta comissão asseverou a necessidade de refinamento de alguns pontos
da proposição. Para tanto, apresentou o Substitutivo n° 1, para destacar os seguintes
pontos:  excepcionar  a  necessidade  de  informação  da  existência  de  câmeras  de
segurança em bens públicos de uso comum; possibilitar o uso sigiloso de câmera de
vídeo mediante autorização judicial circunstanciada e dada a imprescindibilidade da
medida;  fixar  o  prazo  para  destruição  das  imagens  captadas  de  modo  sigiloso;
discriminar as sanções em caso de descumprimento da Lei nº 15.435, de 2005, e o
método para sua incidência.

É impositivo reconhecer a relevância da matéria que se pretende normatizar e a
oportunidade da aprovação pelo Plenário, no 1º turno, do substitutivo, em especial
porque  ele  disciplinou,  de  modo  minucioso,  as  hipóteses  em  que  pode  haver  a
restrição  do  direito  à  intimidade  pela  utilização  de  câmeras  instaladas  de  modo
sigiloso.

Conclusão
Alicerçados nessas razões, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 378/2011 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Luzia Ferreira.

PROJETO DE LEI Nº 378/2011
(Redação do Vencido)

Altera a Lei  nº  15.435, de 11 de janeiro de 2005,  que disciplina a utilização de
câmeras de vídeo para fins de segurança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 15.435, de 11 de janeiro de 2005, fica acrescido dos
seguintes §§ 1º a 3º:

“Art. 2º - (...)
§ 1º - O disposto no caput não se aplica ao uso de câmeras em bens públicos de

uso comum.
§ 2º - A afixação do aviso a que se refere o caput poderá ser dispensada, mediante

ordem judicial, quando o uso sigiloso de câmera de vídeo for imprescindível à eficácia
do sistema de segurança.

§ 3º - A ordem judicial mencionada no § 2º especificará prazo e condições para o
uso sigiloso de câmera de vídeo.”.

Art. 2º - O art. 4º da Lei nº 15.435, de 2005, fica acrescido do seguinte parágrafo
único:

“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - Nos casos em que se fizer uso da exceção prevista no § 2º do art.

2º, as imagens serão destruídas no prazo máximo de cento e oitenta dias contados
da data da gravação, salvo decisão judicial em sentido contrário.”.

Art.  3º  -  O  art.  8º  da  Lei  nº  15.435,  de  2005,  passa a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 8º - O uso de câmera de vídeo em desrespeito ao disposto nesta lei sujeitará o
infrator às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo da responsabilização civil
e criminal:

I - advertência escrita;
II - multa, por autuação, de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);
III - suspensão temporária do uso de câmera de vídeo, pelo prazo de até cento e

oitenta dias;
IV - proibição do uso de câmera de vídeo e apreensão do equipamento.
§  1º  -  A fixação  da  sanção,  em  cada  caso,  será  estabelecida  levando-se  em

consideração  a  gravidade  da  infração,  o  número  de  pessoas  atingidas  e  a
reincidência.

§  2º  -  A  sanção  administrativa  será  determinada  com  observância  do  devido
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processo administrativo, assegurando-se ao infrator  o direito  à ampla defesa e ao
contraditório.”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE JUNHO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.275

Institui o Dia do DeMolay.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do DeMolay, a ser comemorado anualmente no dia 18

de março.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.276
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - 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 -  imóvel  com  área  de  780m²  (setecentos  e  oitenta  metros
quadrados), conforme descrição 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,  Bairro  Jardim  Morada  do  Sol,  no
Município de Montes Claros, 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.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  ser  doado a  que se  refere  o  caput  destina-se  à
construção de sede própria da Coordenadoria Regional do IMA.

Art.  2º  -  O imóvel a ser doado 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.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº ..., de ... de ... de 2014)

Memorial descritivo da área de 780,00m2 (setecentos e oitenta metros quadrados)
a ser desmembrada do imóvel de propriedade do Estado.

Um terreno situado na Rua 22, com área de 780,00m2 (setecentos e oitenta metros
quadrados), medindo 15,18m (quinze vírgula dezoito metros) 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 (quinze vírgula dezoito metros) de
fundos na Rua 23 (partindo do ponto com as coordenadas S 16º 44’ 24,7” WO 43º 53’
03,8” até o ponto S 16º 44’ 25,1” WO 43º 53’ 04,0”); de um lado, 51,40m (cinquenta e
um vírgula quarenta metros), confrontando com área institucional (praça); do outro
lado,  51,40m  (cinquenta  e  um  vírgula  quarenta  metros),  confrontando  com
propriedade da Secretaria de Estado de Educação.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.277
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 112m² (cento e doze metros quadrados), situado naquele município e
registrado sob o nº 296, a fls. 90v. do Livro nº 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis
de Guarará.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput destina-se à construção da sede do
Conselho Tutelar de Guarará.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.278
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani 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 Guarani imóvel

com área de 10.074,00m² (dez mil e setenta e quatro metros quadrados), situado na
região denominada Passa Cinco, no Município de Guarani, registrado sob o nº 2.305,
a fls. 7 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput destina-se a  sediar  centro
comunitário municipal, para a realização de atividades no âmbito da política social.

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 Guarani não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Guarani  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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.279
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:
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Art. 1º - 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, naquele 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 a que se refere o  caput destina-se à implantação de
conjunto habitacional para pessoas de baixa renda.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.281
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 - Unimontes - 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 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,
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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.
§ 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
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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
do  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 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
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Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  terá  sua  identificação  e  codificação
fixadas em decreto.

§ 4º - A GDAF poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou
com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.

§  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 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 que esteja
em  efetivo  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  do
estabelecimento, da seguinte forma:

I - 95% (noventa e cinco por cento) do vencimento básico, para os servidores em
exercício  nos  estabelecimentos  prisionais  com  capacidade  igual  ou  superior  a
oitocentos presos;

II - 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico, para os servidores em
exercício nos estabelecimentos prisionais com capacidade de duzentos a setecentos
e noventa e nove presos;

III  -  60%  (sessenta  por  cento)  do  vencimento  básico,  para  os  servidores  em



2572
____________________________________________________________________________

exercício nos estabelecimentos 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 que receba outro adicional que seja de mesma natureza ou que

tenha como pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho;
II - 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 instituído pela Lei nº 11.717, de 1994, fica garantida a não redução
do valor do adicional enquanto permanecer em exercício no mesmo estabelecimento
prisional ou unidade socioeducativa, 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.
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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 “g”:
“Art. 4º - (...)
II - na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, cargos das carreiras

de:
(...)
g) 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, e fica 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 cargo 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, de
Analista Universitário de Saúde, no exercício da função de enfermeiro, e de Médico
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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:
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.
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§ 4º -  Para fins  de ingresso no nível  VI  da  carreira  de  Professor  de  Educação
Superior, 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 § 3º do art. 21 da Lei nº 15.463, de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 21 - (…)
§ 3º - 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
item I.2.1 do Anexo I da Lei nº 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 da 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 1º de janeiro de 2015, trinta e quatro
cargos da carreira de Analista Universitário da Saúde, a que se refere o inciso V do
art. 1º 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.
1º 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: “169”.
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Art. 24 - Ficam criados cento e sessenta e sete cargos de provimento efetivo da
carreira de Médico Universitário,  a que se refere o inciso VII  do art.  1º  da Lei nº
15.463, de 2005, acrescentado por esta lei.

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
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
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termos da Lei nº 18.185, 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. 1º 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.

§ 2º - A GPM será atribuída mensalmente ao servidor de que trata o caput, ainda
que esteja ocupando cargo em comissão ou função gratificada.

§ 3º - O pagamento da GPM está condicionado 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 1998, de gratificação natalina e de adicional de
férias.

Art.  29 -  Ficam criados trezentos e vinte e um cargos de provimento efetivo da
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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 2005,

passa a ser:
I - carreira de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, constante no item

I.3.2: “953”;

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:



2579
____________________________________________________________________________

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
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 6

de janeiro de 2005, data de publicação desta lei, 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 - Fica instituída a Gratificação por Atividade de Fiscalização Agropecuária -
Gafisa  -,  devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma  do
regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA -, pertencentes ao Grupo de Atividades de Agricultura
e Pecuária do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.303, de 10 de agosto de
2004, designados para o exercício de atividades de fiscalização sanitária animal e

vegetal no âmbito do IMA.
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§  1º  -  A Gafisa  terá  valor  fixo  mensal  de  R$700,00  (setecentos  reais)  e  será
atribuída a no máximo mil e sessenta e cinco servidores das carreiras de que trata o

caput.
§ 2º - A concessão da Gafisa 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  no  âmbito  das  competências  do  IMA,
compreendendo:

I - defesa sanitária animal e vegetal;

II - fiscalização do comércio e uso de insumos agropecuários;
III - fiscalização do trânsito de produtos de origem animal e vegetal;
IV - inspeção da produção agropecuária e agroindustrial;

V - certificação da qualidade de produtos agropecuários.
§  3º  -  A Gafisa  será  concedida  por  ato  do  Diretor-Geral  do  IMA e  terá  sua

identificação e codificação fixadas em decreto.

§ 4º - A Gafisa poderá ser percebida cumulativamente com função gratificada ou
com a remuneração de cargo de provimento em comissão, independentemente da
opção remuneratória do servidor.

§  5º  -  A  Gafisa  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 1998, de gratificação natalina e de
adicional de férias.

Art.  34  -  Fica  acrescentado  ao  art.  10  da  Lei  nº  15.467,  de  2005,  o  seguinte
parágrafo único:

“Art. 10 - (…)

Parágrafo único - Na falta de professor habilitado com formação em nível superior, o
professor  que  não  possua  a  referida  escolaridade  poderá,  excepcionalmente,  ser
designado para o nível I, grau A, da carreira de Professor de Arte.”.

Art. 35 - A partir da data de publicação desta lei, fica assegurada aos servidores
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alcançados  pelo  art.  4º  da  Lei  nº  10.254,  de  20  de  julho  de  1990,  que  tenham
exercido  cargo de provimento  em comissão ou função gratificada,  nos  termos de

regulamento, na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e
do  Poder  Legislativo,  a  contagem  do  respectivo  tempo  de  exercício  a  partir  do
ingresso no regime jurídico único até 29 de fevereiro de 2004 para a percepção de

direitos e vantagens, observados os prazos e parâmetros vigentes no período a que
se refere este artigo.

Art. 36 - Ficam revogados:
I - o parágrafo único do art. 3º e os arts. 7º, 8º, 10 e 12 da Lei nº 11.717, de 1994;
II - o § 1º do art. 9º da Lei nº 15.463, de 2005;
III - a Lei nº 16.697, de 2007.
Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto

nos arts. 23, 25, 26 e 27, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2015.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

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
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 28.6.2014.
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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 28.6.2014.
ANEXO III

(a que se refere o art. 21 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4ºda 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.”

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
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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 28.6.2014.
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 28.6.2014.
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 28.6.2014.
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.292

Altera as Leis Delegadas nºs 39, de 3 de abril de 1998, e 174, de 26 de janeiro de
2007, e a Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar

na forma do Anexo I desta lei.
Art. 2º - O parágrafo único do art. 91 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 91 - (…)
Parágrafo único -  Ao Piloto de Helicóptero, código EX-35,  e ao Comandante de

Avião, código EX-24, licenciados, respectivamente, como Piloto de Linha Aérea de
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Helicóptero e Piloto de Linha Aérea de Avião, portadores de certificado de habilitação
técnica para voos por instrumento - Instrument Flight Rules - IFR -, quando em função
de  comando,  devidamente  designada  por  ato  do  Chefe  do  Gabinete  Militar  do
Governador, poderá ser atribuída gratificação especial correspondente a 25% (vinte e
cinco por cento) da gratificação devida ao Comandante de Avião a Jato.”.

Art.  3º  -  O art.  92  da  Lei  nº  11.406,  de  1994,  passa a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 92 - O valor da gratificação especial devida aos ocupantes de cargos de Chefe
de  Manutenção  de  Aeronave,  código  EX-28,  Mecânico  de  Manutenção  de
Helicóptero,  código  EX-37,  Técnico  de  Aeronave  do  Gabinete  Militar,  Chefe  de
Suprimento de Aeronave, código EX-33,  Controlador  Técnico de Aeronave,  código
EX-34, Auxiliar de Manutenção de Aeronave, código EX-27, e Chefe de Manutenção
de  Helicóptero,  código  EX-36,  será  calculado  de  acordo  com  os  percentuais
constantes  no  Anexo  VIII  desta  lei,  com  base  no  valor  mínimo  da  gratificação
assegurada, a mesmo título, ao Comandante de Avião a Jato, código EX-41.”.

Art. 4º - O Anexo VIII da Lei nº 11.406, de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo
II desta lei.

Art.  5º  -  Fica extinto  um cargo de  Primeiro  Oficial  de  Aeronave,  código  EX-25,
constante no Anexo VIII  da Lei  Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, com
lotação no Gabinete Militar do Governador.

Art. 6º - Fica criado um cargo de Comandante de Avião, código EX-24, constante no
Anexo  VIII  da  Lei  Delegada  nº  174,  de  2007,  destinado  ao  Gabinete  Militar  do
Governador.

Art. 7º - Em virtude do disposto nos arts. 5º e 6º, o Anexo VIII da Lei Delegada nº
174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo III desta lei.

Art. 8º - O cargo criado e o cargo extinto por esta lei serão identificados em decreto.
Art.  9º  -  Fica  incorporada  ao  vencimento  básico  dos  servidores  da  carreira  de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a partir de 1º de janeiro
de 2015, a parcela fixa da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual, a
que se refere o art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998.

Parágrafo único -  Em decorrência da incorporação a que se refere o caput,  fica
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extinta  a  parcela  fixa  da  Gratificação  de  Desempenho  e  Produtividade  Individual
devida ao Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Art. 10 - Ficam acrescentados ao § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 1998, os
seguintes incisos IV a VI, passando o § 6º do mesmo artigo a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 16 - (...)
§ 1º - (...)
IV - 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2015;
V - 0,06% (zero vírgula zero seis por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016;
VI - 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de 1º de janeiro de 2017.
(...)
§ 6º -  A GDPI será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados da

Avaliação  de  Desempenho  Individual  ou  da  Avaliação  Especial  de  Desempenho,
podendo  também  ser  considerados  os  resultados  da  Avaliação  Institucional  de
Desempenho,  conforme  critérios  definidos  em  regulamento,  aplicada  a  50%
(cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e ao
grau em que estiver posicionado o servidor.”.

Art. 11 - Não será aplicado o § 7º do art. 11 da Lei nº 18.974, de 29 de junho de
2010,  ao primeiro ato de promoção do servidor ocupante de cargo da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental que ocorrer no período
compreendido  entre  a  data  de  publicação  desta  lei  e  31  de  janeiro  de  2015,
observadas as demais disposições constantes naquele artigo.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO XLII
(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

* - O Anexo XLII, a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de
3/4/98, foi publicado no Diário do Legislativo, de 28.6.2014.
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ANEXO II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO VIII
(a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994)

* - O Anexo VIII, a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28/1/94, foi publicado
no Diário do Legislativo, de 28.6.2014.

ANEXO III
(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO VIII
(a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007)
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER

EXECUTIVO
* - O quadro contendo os cargos de natureza especial da administração direta do

Poder Executivo foi publicado no Diário do Legislativo, de 28.6.2014.
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.293

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário do Estado referente ao ano de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reajustado em 6% (seis por cento), a partir de 1º de maio de 2014, o

valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos
constante do item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 18.909,
de 31 de maio de 2010.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  do  reajuste  de  que  trata  o  caput,  o  valor
correspondente ao padrão PJ-01, constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467,
de 2000, passa a ser: “R$ 1.027,13”.

Art. 2º - O disposto nesta lei não se aplica:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista
no § 8º do mesmo artigo;
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II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro
de 2007.

Art.  3º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 4º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 5.490, DE 25 DE JUNHO DE 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.

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 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, conforme exposição de motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 655/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 26/6/2014
Presidência da Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen

Santiago - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Inácio
Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
A presidente (deputada Liza Prado) - Às 14h12min, 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 extraordinária de
terça-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição do dia 1º/7/2014.).

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Rômulo Viegas e Sebastião Costa, membros da supracitada comissão. Está presente,
também, o deputado Adalclever Lopes.  Havendo número regimental,  o  presidente,
deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do  deputado  Rômulo  Viegas,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofícios das Sras.  Elisa Smaneoto,  diretora de Gestão Interna do



2589
____________________________________________________________________________

Gabinete Adjunto de Gestão e Atendimento da Presidência da República, acusando o
recebimento das notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária desta comissão e
informando que o referido documento foi encaminhado ao Ministério da Saúde para
análise; Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil,  prestando informações
relativas ao Ofício nº 1.329/2014/SGM; Josely Ramos Pontes, promotora de justiça de
Defesa da Saúde, acusando o recebimento das notas taquigráficas da 6ª Reunião
Ordinária desta  comissão e informando que o expediente foi  encaminhado ao Sr.
Bruno Alexander Vieira Soares, promotor de justiça, para providências cabíveis; e e-
mail da Sra. Nívia Mônica da Silva, coordenadora do CAO-DH, informando que os
fatos veiculados no ofício 1.270/2014/SGM, recebido nesse Centro de Apoio, foram
cadastrados como Notícia de Fato nº MPMG nº 0024.14.004624-4, expediente que foi
remetido ao promotor de justiça coordenador das Promotorias de Justiça Criminal de
Sete  Lagoas  através  do  Ofício  nº  313/2014/CAO-DH.  Comunica  também  o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Giovanna  Carone  Nucci  Ferreira,
promotora  de  justiça;  e  dos  Srs.  Vander  Oliveira  Borges,  coordenador-geral  de
Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição da Arrecadação
do Salário-Educação, do FNDE; Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do TJMG
(22/5/2014); das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; Aline de
Sousa Rocha, da Secretaria Processual do Conselho Nacional de Justiça; Andréa
Cristina de Miranda Costa, juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça; e do Sr.
Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social (24/5/2014); da Sra. Maria
Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil;  dos  Srs.  Antonio  Gama  Junior,
subcorregedor-geral de Polícia Civil; Henry Wagner Vasconcelos de Castro, promotor
de justiça; Rogério Veiga Aranha, superintendente do Patrimônio da União em Minas
Gerais,  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão;  Euripedes  Guerra,
gerente do Distrito do Alto São Francisco, da Copasa-MG; Antonio Carneiro Silva, juiz
diretor do Foro da Comarca de Sete Lagoas (29/5/2014); da Sra. Maria Coeli Simões
Pires,  secretária  de Casa Civil;  e  dos Srs. Marcio Reinaldo Dias  Moreira,  prefeito
municipal de Sete Lagoas; Cláudio de Paula Costa, promotor de justiça (30/5/2014).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
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votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.191/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as violações de direitos humanos em decorrência
da situação em que ficaram os antigos barraqueiros em torno do Mineirão;

nº 10.192/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a situação de invisibilidade em que se encontram
os povos ciganos no Estado;

nº 10.193/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências,
acompanhado da matéria intitulada "Unidade de lideranças garante acordo e energia”,
apresentada  na  comissão,  e  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião
Extraordinária desta comissão em que constam os relatos de Luís Carlos Cândido de
Oliveira e Robson Antônio Naziazeno, para identificar policiais militares que estariam
prestando serviços à Cemig, especialmente no acompanhamento a funcionários da
empresa durante o corte de “gatos” para transmissão de energia elétrica na Vila Dias,
Bairro de Santa Tereza, bem como para apurar suposta irregularidade na conduta dos
policiais, como o uso indevido de viaturas e a intimidação dos moradores durante a
operação;

nº 10.194/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências,
acompanhado  da  matéria  intitulada  "Unidade  de  lideranças  garante  acordo  e
energia",  apresentada  na  comissão,  e  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  17ª
Reunião Extraordinária desta comissão em que constam os relatos de Luís Carlos
Cândido de Oliveira e Robson Antônio Naziazeno, para identificar policiais militares
que  estariam  prestando  serviços  à  Cemig,  especialmente  no  acompanhamento  a
funcionários  da  empresa durante  o  corte  de  “gatos”  para transmissão de energia
elétrica  na  Vila  Dias,  Bairro  de  Santa  Tereza,  bem  como  para  apurar  suposta
irregularidade  na  conduta  dos  policiais,  como  o  uso  indevido  de  viaturas  e  a
intimidação dos moradores durante a operação;

nº 10.195/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
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Cemig  pedido  de  providências,  acompanhado  da  matéria  intitulada  "Unidade  de
lideranças  garante  acordo e energia",  apresentada na comissão,  e do  trecho das
notas taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária desta comissão, em que constam
os relatos  de Luís Carlos  Cândido de Oliveira e Robson Antônio Naziazeno,  para
garantir a manutenção do acordo efetivado com moradores da Vila Dias, Bairro de
Santa  Tereza,  abstendo-se  de  realizar,  sem  prévio  entendimento  com  os
representantes dos interessados, o corte das instalações ou "gatos" utilizados para
transmissão de energia elétrica no local;

nº 10.196/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de
Defesa dos Direitos Humanos - CAO-DH - pedido de providências, acompanhado da
matéria intitulada "Unidade de lideranças garante acordo e energia", apresentada na
comissão, e do trecho das notas taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária desta
comissão, em que constam os relatos de Luís Carlos Cândido de Oliveira e Robson
Antônio Naziazeno, a fim de avaliar a interposição das medidas administrativas ou
judiciais  cabíveis  para:  I  -  manutenção  do  acordo  realizado  pela  Cemig  com
moradores da Vila Dias, Bairro de Santa Tereza, de modo que a empresa abstenha-
se de realizar, sem prévio entendimento com os representantes dos interessados, o
corte  das  instalações  ou  "gatos"  utilizados  para  transmissão  de  energia  elétrica
naquela  localidade;  II  -  averiguação  da  denúncia  sobre  o  desaparecimento  de
ocorrência  registrada  por  moradores  da  Vila  Dias,  lavrada  sob  o  nº  5043719,
conforme relatado a esta comissão durante a mencionada audiência pública;

nº 10.197/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde, ao presidente da Fhemig e à Prefeitura Municipal de
Betim pedido de providências para agilizar a contratualização dos serviços prestados
pela Casa de Saúde Santa Izabel, com o atendimento para toda a comunidade;

nº 10.199/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal de Betim, à direção da Fhemig e à direção da Casa de Saúde
Santa Izabel, em Betim, pedido de providências para o funcionamento da farmácia
local também no período da tarde;

nº 10.200/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
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direção da Fhemig e à direção da Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim, pedido de
providências para que seja realizada a regularização fundiária das famílias moradoras
na comunidade local;

nº 10.201/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Vigilância  Sanitária  do  Município  de  Betim  pedido  de  providências  com  vistas  à
análise de liberação do Centro Cirúrgico do Hospital Orestes Diniz, unidade da Casa
de Saúde Santa Izabel, no Município de Betim;

nº 10.202/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  da  República  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  16ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão  e  do  relatório  final
apresentado  na  comissão,  para  celeridade  no  processo  de  pagamento  de
indenização aos filhos de hansenianos retirados compulsoriamente de suas famílias;

nº 10.203/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, à Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal e às Comissões
de Direitos Humanos das Assembleias Legislativas Estaduais pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária desta comissão,
do relatório final apresentado na comissão, para agilizar o processo de pagamento de
indenização aos filhos de hansenianos retirados compulsoriamente de suas famílias;

nº 10.204/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado, ao secretário de Estado de Saúde e ao presidente da Fhemig
pedido de providências para atender as reivindicações dos trabalhadores da área de
saúde em greve, acompanhado das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária
desta comissão, do relatório final e do documento apresentados na comissão;

nº 10.205/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Procuradoria-Geral de Justiça e ao Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, promotor
do  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Conflitos  Agrários,  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária desta comissão
e  do  relatório  final  apresentado  na  comissão,  para  a  regularização  fundiária  das
famílias moradoras da área da antiga Colônia Santa Izabel, hoje denominada Casa
de Saúde Santa Izabel, no Município de Betim;
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nº 10.206/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado a
Gercino  José  da  Silva  Filho,  ouvidor  agrário  nacional,  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária desta comissão,
do  relatório  final,  apresentados  na  comissão,  para  a  regularização  fundiária  das
famílias moradoras da área da antiga Colônia Santa Izabel, hoje denominada Casa
de Saúde Santa Izabel, no Município de Betim;

nº 10.207/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Betim  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  16ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão  e  do  documento
apresentado na comissão, a fim de atender as reivindicações dos trabalhadores da
área de saúde em greve, bem como para agendar audiência pública para busca de
soluções para o fim da greve;

nº 10.208/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
as  notas  taquigráficas  da  16ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão a  todos  os
convidados para essa reunião;

nº 10.209/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão a  todos  os
convidados para essa reunião;

nº 10.210/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  e  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, para a apuração das denúncias de violação de direitos
humanos ocorridas na ocupação Dom Tomás Balduíno, Bairro São João, no Município
de Betim, por parte do superintendente de Segurança Pública, Cel. Evandro Teófilo
Elias, do comandante da Guarda Municipal de Betim, do Ten. Bruno Rebuli, do 33º
Batalhão da Polícia Militar, e de procuradores do Município de Betim;

nº 10.211/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  e  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado
pedido  de  providências  para  a  apuração  das  denúncias  de  violação  de  direitos
humanos  ocorridas  em  22/5/2014,  na  ocupação  Nelson  Mandela,  nesta  capital,
ocasião em que representantes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Polícia
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Militar  invadiram a  ocupação derrubando  as  casas,  atirando  balas  de  borracha e
bombas  de  gás  lacrimogêneo  e  se  apropriando  de  materiais  de  construção  dos
moradores, conforme relatado em audiência pública desta comissão, realizada em
2/6/2014;

nº 10.212/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos  e  Apoio  Comunitário  e  à  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  do  Estado
pedido de providências para a apuração do caso relatado por Marta Helena Moreira
Madeira, segundo a qual seu filho Luan Moreira Madeira teria recebido um tiro no
peito no dia 30/4/2014, disparado por um policial militar,  e, devido a isso, o rapaz
perdeu o movimento de uma das mãos;

nº 10.213/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências,  acompanhado  da  cópia  da
Recomendação  Ministerial  Conjunta  nº  01/2013,  assinada  pelo  Ministério  Público
Federal,  por  sua Procuradoria Regional  dos Direitos  do Cidadão e pelo Ministério
Público  Estadual,  por  meio  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos,  Igualdade  Racial,  Apoio  Comunitário  e  Controle  Externo  da  Atividade
Policial de Belo Horizonte, a fim de que sejam envidados esforços para garantir-se a
observação,  pela  Força  Nacional  de  Segurança,  das  diretrizes  apresentadas  no
mencionado documento, especialmente na condução da atuação policial e de defesa
civil por ocasião das manifestações agendadas pela sociedade civil para o período de
realização da Copa do Mundo de 2014;

nº 10.214/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado de Defesa Social  pedido de  providências,  acompanhado da
cópia da Recomendação Ministerial  Conjunta nº  01/2013,  assinada pelo Ministério
Público  Federal,  por  sua  Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão,  e  pelo
Ministério  Público  Estadual,  por  meio  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos
Direitos  Humanos,  Igualdade  Racial,  Apoio  Comunitário  e  Controle  Externo  da
Atividade Policial  de Belo Horizonte, a fim de que sejam envidados esforços para
garantir-se a observação, pelos órgãos que integram o sistema de defesa social de
Minas  Gerais,  precipuamente  Polícia  Militar,  Polícia  Civil  e  Corpo  de  Bombeiros
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Militar, e suas respectivas Corregedorias, das diretrizes apresentadas no mencionado
documento,  especialmente  na  condução  da atuação policial  e  de  defesa  civil  por
ocasião  das  manifestações  agendadas  pela  sociedade  civil  para  o  período  de
realização da Copa do Mundo de 2014;

nº 10.215/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado de Defesa Social  pedido de  providências,  acompanhado da
cópia das recomendações da Rede de Enfrentamento à Violência Estatal - Reve -,
para  o  agendamento,  com  a  urgência  que  o  caso  requer,  de  reunião  com
representantes da Reve, no âmbito de um calendário permanente de negociações, a
fim de que seja apresentado e discutido o planejamento da atuação policial  e  de
defesa civil  por ocasião das manifestações agendadas pela sociedade civil  para o
período de realização da Copa do Mundo de 2014;

nº 10.216/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para: I - garantir às
pessoas detidas pela Polícia Militar a imediata condução à delegacia de Polícia Civil
competente,  sem  que  sejam  necessárias  passagens  ou  permanência  em  postos
avançados  ou  outras  unidades  da  PMMG,  bem  como  assegurar-lhes,  durante  a
guarda,  o  direito  à  comunicabilidade;  II  -  garantir  a  presença  de  conselheiros
comunitários  de segurança pública e de conselheiros  de direitos humanos para o
acolhimento  de  pessoas  detidas  em  decorrência  de  manifestações  públicas
realizadas no Estado; III - permitir a permanência de advogados no Centro Integrado
de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional nos casos de ausência de
membros  da  Defensoria  Pública;  IV  -  prestar  contas  dos  recursos  destinados  à
aquisição de equipamentos não letais utilizados para contenção de práticas ilícitas em
manifestações  públicas;  V  -  assegurar,  às  pessoas  envolvidas,  o  acesso  às
informações inerentes tanto ao  andamento quanto ao  resultado de processos em
tramitação nas corregedorias das Polícias Civil e Militar do Estado;

nº 10.217/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Prefeito  Municipal  de  Betim  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião  Extraordinária
desta comissão, com o objetivo de apresentar a Rede Estadual de Enfrentamento à
Violência Estatal, dando-lhe conhecimento sobre denúncias de violação de direitos
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humanos ocorridas na ocupação Dom Tomás Balduíno, nesse município, por parte do
Superintendente  de  Segurança  Pública,  do  Comandante  da  Guarda  Municipal  de
Betim, do Ten. Bruno Rebuli, do 33º Batalhão da Polícia Militar, e de procuradores do
Município  de  Betim,  os  quais,  conforme  relatado  em  audiência  pública  desta
comissão,  invadiram  a  ocupação  no  dia  em  26/4/2014,  sem  mandato  judicial,
repetindo o procedimento em maio de 2014;

nº 10.218/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
coordenador  do Núcleo Criminal  da Procuradoria da República no Estado de São
Paulo pedido de providências, acompanhado da cópia da reportagem publicada em
29/5/2014, pelo jornal  Folha de S. Paulo,  em que o ex-jogador de futebol Ronaldo
Luiz  Nazário  de  Lima,  membro do Comitê  Organizador  Local  da  Copa  2014,  em
sabatina ao referido jornal, diz que a polícia deve conter atos de vandalismo, usando
a expressão "Tem que baixar o cacete mesmo", para que seja analisado o cabimento
de denúncia do Sr. Ronaldo Luiz Nazário de Lima por incitação ao crime, conforme
art. 286 do Código Penal Brasileiro;

nº  10.219/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  sejam  realizadas
visitas da Comissão de Direitos Humanos às Apacs de São João del-Rei e de Itaúna,
para conhecer os trabalhos de ressocialização dos recuperandos ali recolhidos;

nº 10.220/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
ao  Sr.  Mário  Lúcio  Quintão  Soares,  advogado e  professor  universitário,  as  notas
taquigráficas da 19ª Reunião Extraordinária desta comissão;

nº 10.221/2014, dos deputados Durval Ângelo, Luiz Henrique e Célio Moreira, em
que solicitam seja encaminhado à presidente da República pedido de providências
para  a  recategorização  do  Parque  Nacional  das  Sempre-Vivas,  transformando  a
referida unidade de conservação em reserva extrativista;

nº 10.223/2014, dos deputados Durval Ângelo, Luiz Henrique e Célio Moreira, em
que solicitam seja encaminhado ao delegado de Polícia Federal de Montes Claros
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, para fiscalizar a regularidade do porte de armas de
fogo deferido ao agentes do ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, que fiscalizam o Parque Nacional das Sempre-Vivas, em Diamantina;
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nº 10.224/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal de Nova Lima e à Presidência da Câmara Municipal de Nova
Lima pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 19ª Reunião
Extraordinária desta  comissão,  para  coibir  os  condomínios  fechados  que instalam
cercas,  cancelas e portarias,  cobram taxas e exigem identificação dos moradores
para ter acesso às suas próprias casas, caracterizando, portanto, a privatização de
espaços públicos e o cerceamento do direito fundamental de ir e vir;

nº 10.225/2014, dos deputados Durval Ângelo, Luiz Henrique e Célio Moreira, em
que solicitam seja encaminhado à senadora Ana Rita Esgário pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária desta comissão,
para que seja realizada uma audiência pública com a finalidade de debater a violação
de direitos humanos dos moradores dos municípios atingidos pela criação do Parque
Nacional das Sempre-Vivas;

nº 10.226/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  e  ao  comandante  da  1ª  Companhia
Independente da Polícia Militar de Minas Gerais - Nova Lima pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 19ª Reunião Extraordinária desta comissão,
para apurar possíveis abuso de autoridade e violação de direitos em relação ao Sr.
Fernando  Massote,  em  razão  de  sua  atuação  contra  a  privatização  de  espaços
públicos no Município de Nova Lima;

nº 10.227/2014, dos deputados Durval Ângelo, Luiz Henrique e Célio Moreira, em
que solicitam sejam encaminhadas  aos  convidados  presentes à  reunião  as  notas
taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária desta comissão;

nº 10.228/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Sr.  Luiz  Audebert  Delage  Filho,  corregedor-geral  de  Justiça  do  Estado  de  Minas
Gerais,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  19ª
Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  para  apurar  possíveis  irregularidades  em
relação ao processo do Sr. Fernando Massote, em razão de sua atuação contra a
privatização de espaços públicos no Município de Nova Lima;

nº 10.229/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal de Nova Lima e à Secretaria  Municipal de Meio Ambiente de
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Nova  Lima  pedido  de  providências  para  fiscalizar  os  depósitos  de  rejeitos  da
mineração,  atualmente sob responsabilidade da Empresa Anglo Gold Ashanti,  e  a
emissão  de  fumaça  tóxica  de  fábricas  da  mesma  empresa,  conforme  denúncia
apresentada na 19ª Reunião Extraordinária desta comissão;

nº 10.230/2014, dos deputados Durval Ângelo, Luiz Henrique e Célio Moreira, em
que  solicitam  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião
Extraordinária desta comissão à presidente da República, ao ministro de Estado do
Meio Ambiente, ao presidente do ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, à ministra de Estado chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, ao presidente da Fundação Cultural Palmares e ao procurador da
República lotado no Município de Montes Claros;

nº 10.231/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Diretoria de Comunicação desta Casa solicitação para que as matérias relativas à 19ª
Reunião Extraordinária desta comissão sejam amplamente divulgadas pelos órgãos
de imprensa;

nº 10.232/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas da 19ª Reunião Extraordinária desta comissão, para apurar as
denúncias de violações de direitos em relação ao Sr. Fernando Massote, em razão de
sua atuação contra a privatização de espaços públicos no Município de Nova Lima;

nº 10.233/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhada à
família  do  ex-sindicalista,  ex-deputado  estadual  e  ex-preso  político  José  Gomes
Pimenta, o Dazinho, manifestação de aplauso por sua trajetória de vida e atuação em
prol  de  melhores  condições  de  trabalho  e  de  saúde  para  os  operários  de
mineradoras;

nº 10.234/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público as notas
taquigráficas  da  19ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão  e  manifestação  de
repúdio ao Ministério Público por ter  se mostrado insensível  à luta pelo direito  ao
espaço  público  e  ter  condenado  o  Sr.  Fernando  Massote  pelo  crime  de
desobediência, em razão de sua atuação contra a privatização de espaços públicos
no Município de Nova Lima.
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Logo após, é aprovado Relatório de Visita à Comunidade de Vargem do Inhaí, em
Diamantina,  o  qual  vai  publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Célio Moreira.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Comunidade de Vargem do Inhaí, em Diamantina
Apresentação

A requerimento  do  deputado  Durval  Ângelo,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos
visitou, em 25/5/2014, a comunidade de Vargem do Inhaí, situada no entorno e dentro
da área do Parque Nacional das Sempre-Vivas, no Município de Diamantina, para
averiguar  a  procedência  de  denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  de
moradores daquela comunidade.

Participou da visita  o deputado Durval  Ângelo,  presidente da Comissão,  que foi
acompanhado por Maria de Fátima Alves, coordenadora da Comissão de Defesa dos
Direitos das Comunidades Extrativistas - Diamantina; Claudenir Fávero, coordenador
do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha  e  Mucuri  -  Diamantina;  Fernanda  Monteiro,  pesquisadora  e
colaboradora  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  -
Diamantina;  André  Alves  de  Souza,  advogado  do  Movimento  dos  Geraizeiros;
Orlando dos Santos, representante do Movimento dos Geraizeiros; Normandes de
Jesus da Cruz, presidente da Associação de Agricultores Familiares Quilombola de
Vargem  do  Inhaí;  José  Gertrude  do  Santos,  presidente  da  Associação  dos
Trabalhadores  Rurais  da  Comunidade  de  Braúnas;  Imi  Jesus  da  Cruz,  vice-
conselheiro da Associação dos Agricultores Familiares Quilombola Vargem do Inhaí; e
Flávio  Rodrigo  da  Cruz,  membro  da  Comissão  em  Defesa  das  Comunidades
Extrativistas - Codecex.

Na  Comunidade  de  Vargem  do  Inhaí,  situada  a  aproximadamente  60km  do
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Município de Diamantina, a comissão se reuniu com moradores no salão comunitário
local. Durante a reunião, Maria de Fátima Alves destacou que o Parque Nacional das
Sempre-Vivas foi criado nos idos de 2002 e inicialmente abrangeria uma área de
50.000ha,  mas foi posteriormente ampliada para 124.000ha. Ela assinalou que as
comunidades localizadas no entorno exploram a colheita de flores silvestres (sempre-
vivas),  que dão nome ao parque,  bem como a  agricultura  familiar  e  pecuária  de
subsistência. Destacou que as atividades são exercidas de três a seis meses por ano
e ocorriam dentro da área de uso comum que, atualmente, é demarcada como área
de  conservação  ambiental  e  se  situa  no  interior  do  Parque  Nacional.  Asseverou
também que nos idos de 2007 houve uma mudança de administradores da referida
unidade  de  conservação  -  gerida  pelo  ICMBio  -  Instituto  Chico  Mendes  de
Conservação da Biodiversidade. A partir daí, os moradores da região foram impedidos
pelos  agentes daquele  ente  federal  a  explorar  aquelas  atividades  econômicas  no
interior do parque. Para tanto, os agentes do ICMBio teriam se valido de violência e
de  arbitrariedades.  Entre  as  violações  de  direitos  humanos  denunciadas  e
supostamente  praticadas  a  mando  da  diretoria  do  Parque  Nacional  das  Sempre-
Vivas, ela destacou a ocorrências de prisões ilegais, invasão de domicílio, incêndio de
casas de moradores e ameaças com armas de fogo.

Normandes de Jesus da Cruz destacou que Vargem do Inhaí é uma comunidade
quilombola  composta  por  28  famílias  e  cujo  território  ainda  não  foi  oficialmente
demarcado. Destacou, também, que mais de 20 comunidades, espalhadas em quatro
municípios,  foram  diretamente  atingidas  pela  criação  do  Parque  Nacional  das
Sempre-Vivas,  representando  um  universo  composto  por  aproximadamente  500
famílias e um total de 2 mil pessoas. Entre as comunidades atingidas, todas exploram
o extrativismo vegetal e mineral de subsistência, sendo que quatro são quilombolas.

O deputado Durval Ângelo incentivou os moradores presentes a fazer  o uso da
palavra  para,  caso  quisessem,  contar  eventuais  abusos  sofridos  por  agentes  do
ICMBio. Nesse momento, José Geraldo Pinto relatou que extraía cristais na área do
parque quando foi detido, agredido, conduzido à delegacia e preso. Segundo ele, sua
esposa, ao receber a notícia de sua prisão, sofreu um infarto e faleceu.

Tertuliano  Alves,  residente  de  Vargem  do  Inhaí,  relatou  o  medo  que  sente  de
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realizar  o  extrativismo  vegetal  e  mineral  na  região  após  a  criação  do  parque  e
destacou o caráter de subsistência que tais atividades têm para os moradores locais.
Asseverou também que a criação daquela unidade de conservação ambiental trouxe
muitos efeitos negativos para as comunidades do entorno e não preveniu a poluição
do Rio Jequitinhonha pelas grandes empresas de mineração.

Flávio  Rodrigo,  morador  do  Distrito  de  Inhaí,  asseverou  que  a  invisibilidade  da
comunidade de Vargem do Inhaí é que garantiu a preservação ambiental da área do
entorno do Parque Nacional das Sempre-Vivas.

José Getúlio dos Santos, morador da comunidade de Braúnas, destacou que foi
preso  juntamente  com  outro  morador  por  agentes  do  ICMBio  enquanto  fazia  a
extração manual de cristais na área do parque. Segundo ele, ambos foram levados
para  a  cadeia  de  Bocaiúva,  onde  passaram  a  noite  na  prisão,  “tratados  como
bandidos”.  Destacou  que  atualmente  ele  responde a  inquérito  criminal  instaurado
para esclarecer esse fato.

André Alves de Souza assinalou a necessidade de divulgação dos dramas vividos
pelas comunidades do entorno do parque e da mobilização da comunidade para se
opor aos abusos.

Conclusão
A  comissão  comprovou  a  gravidade  das  denúncias  de  violações  de  direitos

humanos sofridos pelos moradores da comunidade de Vargem do Inhaí, bem como
de outras comunidades situadas no entorno do Parque Nacional das Sempre-Vivas,
situado em Diamantina.

Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Cabo Júlio, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. 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. Atendendo-se a requerimento
do deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão, é adiada a votação do
Requerimento  nº  8.251/2014.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os Requerimentos nºs 8.298 a 8.302/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº  10.320/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências com vistas à
identificação funcional de todos os promotores e procuradores de Justiça no exercício
de suas atribuições, através do uso de crachás, para que se facilite a identificação
dos agentes e, por conseguinte, o atendimento da população mineira;

nº 10.321/2014, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio, em
que solicitam seja encaminhado à reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais
pedido de providências para que sejam mantidos fechados seus portões de acesso
nos dias de jogos da Copa do Mundo de Futebol no estádio Mineirão, para garantia
da segurança pública no entorno do citado estádio;

nº 10.322/2014, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio, em
que solicitam seja encaminhada moção de aplauso ao governador  do  Estado,  ao
comandante-geral  da  Polícia  Militar  e  aos  policiais  militares  pela  atuação  na
manutenção da segurança pública no Estado durante a Copa do Mundo de Futebol,
em especial na contenção das ações de vândalos infiltrados entre manifestantes em
Belo Horizonte, e que sejam cientificadas as seguintes autoridades: Cel. PM. Divino
Pereira Brito, chefe do Estado Maior; Cel. PM. Ricardo Garcia Machado, comandante
do  Comando  de  Policiamento  Especializado;  e  Cel.  PM.  Cláudia  Romualdo,
comandante do Comando de Policiamento da Capital;

nº  10.323/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao procurador-geral de Justiça pedido de informações sobre as ações
judiciais  e  administrativas  adotadas  pelo  Ministério  Público,  em  especial  pela
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Promotoria de Direitos Humanos para a defesa dos interesses e direitos dos agentes
de segurança pública do Estado de Minas Gerais e de seus familiares, considerando
que de 2003 até a presente data 173 agentes de segurança pública foram mortos no
Estado,  em  serviço  ou  em  razão  dele;  e  que  a  resposta  ao  requerimento  seja
encaminhada à Comissão de Segurança Pública.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 junho de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Luzia Ferreira.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Às  11h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gustavo

Valadares, Duilio de Castro (substituindo o deputado Anselmo José Domingos, por
indicação da Liderança do BAM) e Rogério Correia (substituindo o deputado Paulo
Guedes,  por  indicação da liderança  do  Bloco  Minas  sem Censura),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo
Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e
votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência,  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  informadas  entre
parênteses: ofícios dos Srs. Sebastião Custódio Couto Júnior, presidente da Câmara
Municipal de Frutal; Leandro Marinho, 1º-secretário da Câmara Municipal de Extrema
(5/6/2014); Ronaldo Lourenço Santana, José João Neto e Paulo Elvídio Borges de
Figueiredo, respectivamente prefeito municipal,  vice-prefeito municipal e presidente
da  Câmara  Municipal  de  Chapada  do  Norte,  e  demais  vereadores  dessa  casa
legislativa  (12/6/2014).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
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apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.585/2012, em 1º turno, é retirado de
pauta por  determinação do presidente da comissão por não cumprir  pressupostos
regimentais.  Após discussão e votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os
seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.542/2013
(relator: deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição); e pela aprovação,
no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.972/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Rogério Correia). 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, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.867/2014
(relator:  deputado Anselmo José Domingos);  5.033/2014 (relator: deputado Celinho
do Sinttrocel)  e 5.044/2014 (relator:  deputado Gustavo Valadares),  que receberam
parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados  os  Requerimentos nºs  8.088,  8.110,  8.111,  8.150,  8.151 e  8.236/2014.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.294,  4.562/2013,  4.852 e
4.910/2014.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.326/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada visita
desta comissão ao canteiro de obras da duplicação da BR-381, no trecho entre Belo
Horizonte e Governador Valadares;

nº  10.327/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao prefeito municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
que  sejam  alterados  os  portões  de  entrada  e  saída  da  Escola  Municipal  Israel
Pinheiro, no Bairro Alto Vera Cruz;

nº  10.330/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao prefeito municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
que sejam realizadas as obras com vistas a garantir o escoamento pluvial no Bairro
Alto do Vera Cruz;

nº  10.332/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao prefeito municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
que sejam instalados dois redutores de velocidade na Rua Desembargador Braúlio,
no Bairro Alto do Vera Cruz.

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2014.
Anselmo José Domingos, presidente.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de  congratulações  com  o  Pe.  Durval  Baranowske  e  a  editora  A Partilha  pelo

lançamento do livro O monge (Requerimento nº 7.987/2014, da deputada Liza Prado);
de aplauso ao Sr. Julimar Marques da Rocha pela magnífica apresentação musical

durante  a  71ª  Exposição  Agropecuária  e  Industrial  de  Curvelo  (Requerimento  nº
8.010/2014, do deputado Sávio Souza Cruz);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  18ª  Companhia
Independente de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência no dia 25/5/2014, em
Alfenas (Requerimento nº 8.090/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  23ª  Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em Itamarandiba, que
resultou na apreensão de armas de fogo, munições, motocicletas, pássaros da fauna
silvestre  e  materiais  utilizados  na  pesca  predatória  e  na  prisão  de  oito  pessoas
(Requerimento nº 8.091/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/5/2014, em Teófilo Otôni, que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, drogas e pinos para embalagem
de drogas e na prisão de um homem (Requerimento nº  8.092/2014,  do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão
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de Polícia Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em 25/5/2014,  em  Itabira,  em que
impediram um assalto a um posto de combustível (Requerimento nº 8.093/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  do  Batalhão  de  Polícia  Militar
Rodoviária pela atuação na ocorrência, em 27/5/2014, em Itabirito, que resultou na
apreensão de bananas de dinamite, maçarico e pés de cabra e na prisão de três
pessoas (Requerimento nº 8.094/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela atuação nas ocorrências, em
27/5/2014,  em Uberaba,  que resultaram na apreensão de dois  menores,  além de
drogas, quantia em dinheiro e materiais úteis ao tráfico de drogas, e na prisão de
duas pessoas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas (Requerimento nº
8.095/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/5/2014,  em  Janaúba,  que
resultou na apreensão de dois revólveres e na prisão de dois homens (Requerimento
nº 8.096/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam, pela atuação na ocorrência, em 28/5/2014, em Belo Horizonte, que resultou
na apreensão de dois adolescentes, além de armas, munições, drogas e quantia em
dinheiro (Requerimento nº 8.097/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência,
em 27/5/2014, em São Sebastião do Paraíso, que resultou na apreensão de droga e
na prisão de quatro homens. (Requerimento nº 8.112/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/5/2014, em Ibirité, que resultou
na apreensão de droga e armas de fogo e na prisão de um homem (Requerimento nº
8.113/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 29/5/2014, em Santa Luzia, que
resultou na apreensão de um menor, bem como de droga, arma de fogo e quantia em
dinheiro,  e na  prisão de três  pessoas (Requerimento nº  8.114/2014,  do  deputado
Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão
de Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 29/5/2014,  em Uberlândia,  que
resultou  na  apreensão  de  armas  e  munição  e  na  prisão  de  dois  homens
(Requerimento nº 8.115/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/5/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e computador e na prisão de
duas pessoas (Requerimento nº 8.116/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam da PMMG, pela atuação na ocorrência, em 29/5/2014, em Ribeirão das Neves,
que  resultou  na  apreensão  de  arma  de  fogo  e  na  prisão  de  dois  homens
(Requerimento nº 8.117/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência,
em 29/5/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de droga e balança de
precisão e na prisão de quatro pessoas, entre elas o chefe do tráfico de drogas no
Aglomerado Cabana do Pai Tomás (Requerimento nº 8.118/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  204ª  Cia.  do  40º
Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 7/5/2014, em Ribeirão das
Neves, que resultou na prisão de uma mulher por tentativa de homicídio contra um
recém-nascido (Requerimento nº 8.119/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/5/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de um homem
(Requerimento nº 8.124/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
31/5/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  balança  de
precisão,  celulares,  arma  de  fogo,  munição  e  na  prisão  de  dois  homens
(Requerimento nº 8.125/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
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Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar  e  no  27º  Batalhão de Polícia
Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/5/2014, em Juiz de Fora, que resultou na
apreensão de drogas, armas, munição e na prisão de sete pessoas (Requerimento nº
8.126/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/5/2014, em Araxá, que resultou
na apreensão de drogas e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.127/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 28º Batalhão
da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  30/5/2014,  em  Riachinho,  que
resultou  na  apreensão de  arma,  munição  e  drogas  e  na  prisão  de  dois  homens
(Requerimento nº 8.128/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  14ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
29/5/2014, em Buritizeiro, que resultou na apreensão de armas e munição e na prisão
de dois homens (Requerimento nº 8.129/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/5/2014,  em  Tombos,  que
resultou  na apreensão de armas e na  prisão de duas pessoas  (Requerimento nº
8.130/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  19ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
31/5/2014, em Pará de Minas, que resultou na apreensão de drogas, armas, quantia
em dinheiro, munição e na prisão de um homem (Requerimento nº 8.131/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão
de Polícia Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em 1º/6/2014,  em Uberlândia,  que
resultou na apreensão de drogas, armas, munição e quantia em dinheiro e na prisão
de dois homens (Requerimento nº 8.132/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/6/2014, em Campos Altos, que
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resultou  na  apreensão  de  uma  arma,  munição,  droga,  uma  motocicleta  sem
identificação e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.133/2014, 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
1º/6/2014, em Periquito, que resultou na apreensão de 10kg de maconha e na prisão
de dois homens (Requerimento nº 8.135/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/6/2014, em Patos de Minas, que
resultou  na  apreensão  de  uma arma,  munição,  drogas,  quantia  em  dinheiro,  um
veículo, na apreensão de um adolescente e na prisão de três pessoas (Requerimento
nº 8.144/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  2/6/2014,  em  Contagem,  que
resultou  na apreensão de uma arma,  munição,  drogas,  quantia  em dinheiro  e  na
prisão de um homem (Requerimento nº 8.145/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, pela atuação na ocorrência,
em 3/6/2014, em Teófilo Otôni, que resultou na desarticulação de uma organização
criminosa  conhecida  como  Quadrilha  do  Ouro  e  na  prisão  de  21  pessoas
(Requerimento nº 8.146/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/6/2014, em Ipatinga, que resultou
na apreensão de três vasos de planta de maconha, explosivos, um carro furtado e na
prisão de quatro pessoas (Requerimento nº 8.147/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/6/2014, na MGC-122, perto de
Capitão Eneias, que resultou na apreensão de drogas em um ônibus que seguia de
São José do Rio Preto para Vitória da Conquista (Requerimento nº 8.148/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de repúdio à ação do Ministério Público que condenou o Sr. Fernando Massote pelo
crime de desobediência, em razão de sua atuação contra a privatização de espaços
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públicos  em  Nova  Lima  (Requerimento  nº  8.273/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos);

de apoio aos Requerimentos nºs 662/2010, 6/2012, 118/2013 e 594/2014, dessa
Casa, em que se solicitam capacitação e ampliação do efetivo da Polícia Militar desse
município (Requerimento nº 8.295/2014, da Comissão de Segurança Pública).
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

Adalclever Lopes – 579 – 590 – 1384 – 1476

Adelmo Carneiro Leão – 719 – 1177 – 1286 – 1335 – 1374 – 1387 – 1450 – 1490 –
1791 – 1962 – 2120 - 2121

Agostinho Patrus Filho – 1142 – 1145 – 2148 – 2472

Alencar da Silveira Jr. – 579 – 614 – 618 – 719 – 1128 – 1791

Almir Paraca – 244

André Quintão – 619 – 805 – 1159 – 1964 – 2121 – 2122 – 2123 – 2437 – 2465 –
2502 – 2505

Anselmo José Domingos – 257 – 1147 – 2311

Antônio Carlos Arantes – 262 – 1126 – 1134 – 1454 – 2105 – 2106 – 2148 – 2305 –
2447 – 2452

Antonio Lerin – 1126 – 2148

Arlen Santiago – 602 – 614 – 2148

Bonifácio Mourão – 724 – 1126 – 1315 – 1446 – 2001 – 2148

Bosco – 531 – 1787 – 2000 – 2148 – 2328 – 2486

Braulio Braz – 540 – 1315 – 1413 – 1460 – 1968 – 2148 – 2475
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Cabo Júlio – 254 – 255 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 – 262 – 542 – 543 – 727 –
728 – 854 – 855 – 856 – 857 – 1132 – 1147 – 1148 – 1149 – 1150 – 1306 – 1316 –
1384 – 1443 – 1788 – 1789 – 1790 – 2004 – 2123 – 2124 – 2307 – 2308 – 2309 –
2310 – 2311 – 2312 – 2313 – 2314 – 2315 – 2316 – 2317 – 2329 – 2334 – 2435 –
2436 – 2605 – 2606 – 2607 – 2608 – 2609

Carlos Henrique – 585 – 1991 – 1993 – 2307 – 2309

Carlos Mosconi – 1368 – 1460 – 1488 – 2148

Carlos Pimenta – 563 – 1316 – 1439 – 1460 – 2148 – 2468

Cássio Soares – 2148

Celinho do Sinttrocel – 855 – 1126 – 1146 – 1149 – 1787 – 2291 – 2309

Célio Moreira – 56 – 2148 – 2293 – 2311

Dalmo Ribeiro Silva – 1297 – 1317 – 1456 – 1787 – 2117 – 2118 – 2119 – 2120 –
2148 – 2427 – 2428 – 2429

Deiró Marra – 1130 – 1138 – 1146

Dilzon Melo – 205 – 206 – 207 – 209 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 219 – 245 –
248 – 250 – 719 – 1105 – 1106 – 1107 – 1108 – 1109 – 1110 – 1111 – 1112 – 1114 –
1115 – 1307 – 1312 – 1314 – 1315 – 1316 – 1317 – 1318 – 1477 – 1791 – 1792 –
2148 – 2565 – 2566 – 2567 – 2568 – 2581 – 2585 – 2587

Dinis Pinheiro – 205 – 206 – 207 – 209 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 219 – 241 –
243 – 244 – 719 – 1105 – 1106 – 1107 – 1108 – 1109 – 1110 – 1111 – 1112 – 1114 –
1115 – 1305 – 1791 – 1792 – 2565 – 2566 – 2567 – 2568 – 2581 – 2585 – 2587
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Doutor Wilson Batista – 1327 – 1366 – 1458 – 1475 – 2341

Duarte Bechir – 636 – 638 – 724 – 1364 – 1370 – 1383 – 1384 – 1445 – 2001 – 2034
– 2148 – 2340 – 2342 – 2343 – 2344 – 2350 – 2434 – 2454 – 2455 – 2458 – 2481 –
2489

Duilio de Castro – 1126 – 1447 – 2148 – 2300

Durval Ângelo – 1126 – 1384 – 1487 – 1979 – 1981 – 2476

Elismar Prado – 1126 – 2307 – 2502

Fabiano Tolentino – 1129 – 1299 – 2148 – 2287 – 2288

Fábio Cherem – 255 – 544 – 1442 – 2109 – 2110 – 2111 – 2434

Fred Costa – 246 – 247 – 723 – 1384 – 1466 – 1475

Gil Pereira – 254 – 1387 – 2112 – 2148 – 2309

Gilberto Abramo – 1453 – 1982 – 2345 – 2445

Gustavo Corrêa – 561 – 563 – 564 – 1452 – 2148 – 2489

Gustavo Perrella – 1126 – 2295 – 2298

Gustavo Valadares – 2148 – 2290 – 2430

Hélio Gomes – 1427 – 2148 – 2309
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Hely Tarqüínio – 719 – 1126 – 1476 – 1791

Inácio Franco – 1384 – 2148 – 2299 – 2478

Ivair Nogueira – 719 – 854 – 1135 – 1384 – 1786 – 1787 – 1791 – 2005 – 2148 –
2317 – 2318

Jayro Lessa – 1370 – 1384 – 2148

João Leite – 1126 – 1172 – 1440 – 2148 – 2326 – 2329 – 2450 – 2453 – 2455 – 2458
– 2460 – 2461 – 2478 – 2490 – 2492 – 2493

João Vítor Xavier – 729 – 1126 – 1991 – 2000

Lafayette de Andrada – 239 – 253 – 1314 – 1330 – 1331 – 1348 – 1384 – 1986 –
2148 – 2296 – 2481 – 2486 – 2488

Leonardo Moreira – 541 – 1287 – 1289 – 1291 – 1292 – 1294 – 1296 – 2148

Leonídio Bouças – 1384 – 1460

Liza Prado – 259 – 543 – 544 – 643 – 854 – 855 – 1126 – 1149 – 1150 – 1787 – 1987
– 2032 – 2037 – 2605

Luiz Henrique – 242 – 1126 – 2148 – 2324 – 2326 – 2327 – 2328 – 2469 – 2482 –
2489 – 2490 – 2491

Luiz Humberto Carneiro – 589 – 1384 – 1971 – 2148 – 2308 – 2309

Luzia Ferreira – 1126 – 1314 – 1786 – 2480 – 2481
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Maria Tereza Lara –  1126 – 1339 – 1370 – 1384 – 1435 – 1448 – 1486 – 1986 –
2029

Mário Henrique Caixa – 587 – 1460 – 2302

Marques Abreu – 240 – 541 – 1126 – 2148

Neider Moreira – 205 – 206 – 207 – 209 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 219 – 719
– 1105 – 1106 – 1107 – 1108 – 1109 – 1110 – 1111 – 1112 – 1114 – 1115 – 1791 –
1792 – 2434 – 2565 – 2566 – 2567 – 2568 – 2581 – 2585 – 2587

Neilando Pimenta – 1126 – 2115 – 2116 – 2117 – 2297

Paulo Guedes – 725 – 726 – 1323 – 1324 – 1427 – 1478 – 1984 – 2003 – 2030 –
2329 – 2334 – 2336 – 2338 – 2339

Paulo Lamac – 538 – 756 – 1349 – 1350 – 2431- 2433

Pinduca Ferreira – 618 – 1435

Pompílio Canavez – 581 – 585 – 590 – 1126 – 1167 – 1332 – 1340 – 1346 – 1364 –
2441 – 2473 – 2480

Rogério Correia – 582 – 586 – 592 – 610 – 721 – 803 – 808 – 811 – 1126 – 1319 –
1323 – 1326 – 1328 – 1339 – 1341 – 1382 – 1386 – 1388 – 1393 – 1438 – 1457 –
1482 – 1487 – 1488 – 1489 – 1493 – 1786 – 2337 – 2338 – 2350 – 2356

Romel Anízio – 584

Rômulo Veneroso – 1318 – 1361 – 1454 – 2148 – 2466
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Rômulo Viegas – 556 – 564 – 614 – 1126 – 2343 – 2349 – 2490

Rosângela Reis – 252 – 1139

Sargento Rodrigues – 254 – 255 – 259 – 854 – 856 – 857 – 1137 – 1149 – 1151 –

1163 – 1305 – 1306 – 1354 – 1379 – 1437 – 1787 – 1788 – 1789 – 1961 – 1975 –

1980 – 1981 – 2107 – 2112 – 2114 – 2294 – 2303 – 2312 – 2313 – 2472 – 2605 –

2606 – 2607

Sávio Souza Cruz – 543 – 544 – 1126 – 1201 – 1370 – 1384 – 1476 – 2100 – 2605

Sebastião Costa – 1126 – 2148

Tadeu Martins Leite – 539 – 590 – 1126 – 1384 – 2475

Tenente Lúcio – 238 – 246 – 249 – 250 – 251 – 2475

Tiago Ulisses – 1429 – 1460 – 2148 – 2292 – 2481

Tony Carlos – 262 – 612 – 618 – 1146 – 1787 – 2148

Ulysses Gomes – 565 – 579 – 609 – 1346 – 1787 – 2298

Vanderlei Miranda – 1126 – 2301 – 2333 – 2335 – 2478

Zé Maia – 1126

Wander Borges – 612 – 618 – 1126 – 1356 – 2003 – 2289
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Comissão de Administração Pública – 92 – 113 – 686 – 688 – 690 – 696 – 700 –
898 – 914 – 918 – 922 – 1151 – 1152 – 1812 – 1819 – 2049 – 2523

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 90 – 119 – 259 – 550 – 554
– 555 – 875 – 886 – 1306 – 1307 – 1790 – 2048 – 2510

Comissão de Constituição e Justiça – 119 – 124 – 125 – 126 – 135 – 137 – 138 –
191 – 195 – 199 – 289 – 290 – 292 – 293 – 495 – 505 – 509 – 882 – 890 – 891 – 892
– 893 – 895 – 897 – 901 – 906 – 908 – 921 – 924 – 926 – 927 – 935 – 936 – 937 –
943 – 945 – 969 – 971 – 978 – 1187 – 1801 – 1803 – 1807 – 1815 – 1853 – 1854 –
1856 – 1858 – 1867 – 1868 – 1870 – 2055 – 2059 – 2273 – 2356 – 2357 – 2364 –
2367 – 2524 – 2532 – 2533 – 2534 – 2535 – 2537 – 2538 – 2539 – 2540 – 2541 –
2542 – 2543 – 2544 – 2545 – 2546 – 2547 – 2549 – 2550 – 2552

Comissão de Cultura – 530 – 549 – 550 – 863 – 887 – 1495 – 2531 – 2555

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 1792

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 259 – 553 – 554 –
821 – 1180 – 1182 – 1790 – 1816 – 2092 – 2319 – 2321 – 2322 – 2371 – 2374 – 2516

Comissão de Direitos Humanos – 75 – 544 – 545 – 546 – 547 – 548 – 555 – 556 –
870 – 881 – 889 – 1152 – 1153 – 1154 - 1155 – 1156 – 1157 – 1158 – 1199 – 1796 –
1803 – 2052 – 2093 – 2099 – 2319 – 2320 – 2321 – 2436 – 2525 – 2588 – 2610

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia – 527 – 820 – 860 – 868 – 1306 –
1496

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária –  94 – 117 – 139 – 203 –
295 – 500 – 503 – 702 – 875 – 884 – 888 – 911 – 938 – 939 – 941 – 942 – 946 – 950
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– 965 – 967 – 974 – 979 – 1066 – 1068 – 1070 – 1072 – 1073 – 1498 – 1499 – 1502
– 1508 – 1509 – 1512 – 1514 – 1515 – 1516 – 1518 – 1519 – 1521 – 1734 – 1735 –
1737 – 1738 – 1740 – 1742 – 1743 – 1745 – 1746 – 1747 – 1749 – 1751 – 1752 –
1754 – 1759 – 1769 – 1770 – 1772 – 1774 – 1778 – 1782 – 1783 – 1804 – 1855 –
1861 – 1864 – 1872 – 1873 – 1875 – 1877 – 1879 – 1880 – 1881 – 1884 – 1885 –
1887 – 1888 – 1889 – 1891 – 1893 – 1896 – 1897 – 1900 – 1901 – 2097 – 2266 –
2271 – 2274 – 2278 – 2379 – 2380 – 2383 – 2385 – 2387 – 2519 – 2527 – 2529

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 548 – 549 – 681 –
695 – 826 – 1183 – 1504 – 1523 – 1809 – 2090 – 2101 – 2148 – 2276 – 2323

Comissão de Minas e Energia – 812 – 2377 – 2513 – 2530

Comissão de Participação Popular – 70 – 1494 – 1498 – 2306 – 2307

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial – 72 – 88 – 1793

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas – 861 –
1182 – 1495 – 2087 – 2318 – 2319 – 2320

Comissão de Redação – 704 – 705 – 706 – 707 – 708 – 709 – 710 – 712 – 713 –
714 – 715 – 716 – 814 – 825 – 1206 – 1207 – 1208 – 1209 – 1210 – 1211 – 1212 –
1213 – 1214 – 1215 – 1216 – 1260 – 1261 – 1262 – 1263 – 1264 – 1785 – 1794 –
1808 – 1821 – 1833 – 1835 – 1836 – 1846 – 1847 – 1851 – 1903 – 1904 – 1905 –
1907 – 1908 – 1909 – 1910 – 1911 – 1912 – 1913 – 1914 – 1915 – 1916 – 1917 –
1918 – 1919 – 1920 – 1921 – 1922 – 1924 – 1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929 –
1930 – 1931 – 1932 – 1933 – 1935 – 1936 – 1942 – 1943 – 1945 – 1946 – 1947 –
1948 – 1949 – 1950 – 1951 – 1952 – 1953 – 2388 – 2389 – 2390 – 2391 – 2392 –
2393 – 2395 – 2397 – 2398 – 2399 – 2400 – 2401 – 2402 – 2403 – 2404 – 2405 –
2406 – 2408 – 2409 – 2410 – 2411 – 2412 – 2413 – 2414 – 2415 – 2416 – 2417 –
2418 – 2520
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Comissão de Saúde – 553 – 684 – 1178 – 1184 – 1191 – 1193 – 1195 – 2318 – 2358
– 2369 – 2419 – 2515

Comissão de Segurança Pública – 548 – 549 – 550 – 551 – 552 – 553 – 814 – 869
– 871 – 877 – 923 – 964 – 1158 – 1179 – 1197 – 1203 – 1305 – 1306 – 1500 – 1790 –
1805 – 2054 – 2102 – 2104 – 2322 – 2323 – 2435 – 2436 – 2437 – 2560 – 2601 –
2610

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas – 73 – 201 – 502 – 686
– 867 – 1152 – 1181 – 1306 – 1307 – 1503 – 1862 – 2040 – 2265 – 2269 – 2522 –
2603

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 288

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 69 – 123 – 128 – 129 –
130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 866 – 929 – 930 – 931 – 932 – 933 – 934 –
1809 – 1810 – 1811 – 2042 – 2318 – 2323 – 2324

Comissão Especial – 121 – 122 – 813 – 860 – 2101 – 2360

Comissão Extraordinária das Águas – 115 – 255 – 256 – 257 – 542 – 864 – 2435

Comissão Regional CIPE São Francisco – 859

Acordo de Líderes – 1176 – 1971

Bloco Minas Sem Censura – 2124 – 2125 – 2126 – 2127 – 2128 – 2129 – 2130 –
2131 – 2132 – 2133 – 2134 – 2135 – 2136 – 2137 – 2138 – 2139 – 2140 – 2141 –
2142 – 2143 – 2144 – 2145 – 2146
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Decisão da Presidência – 571 – 1176 – 1971

Mesa da Assembleia – 2064 – 2066 – 2067 – 2070 – 2071 – 2073 – 2074 – 2075 –
2080 – 2082 – 2084

Palavras do Presidente – 62 – 263 – 265 – 284 – 571 – 623 – 652 – 655 – 667 – 673
– 739 – 745 – 1177 – 1330 – 1395 – 1408 – 1418 – 1493 – 1959


