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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2014

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR

DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CIPE SÃO FRANCISCO -, EM

6/6/2014
Às 9h15min, comparece no Centro Cultural Católico de São Francisco o deputado

Paulo  Guedes,  membro da supracitada comissão.  Havendo número  regimental,  o
coordenador,  deputado  Paulo  Guedes,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos
regimentais,  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  desse  rio  e  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Marcos
Sebastião Veloso, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros
do Médio São Francisco - CBHSF 9 -, em que solicita o apoio da comissão no sentido
de incrementar os programas desenvolvidos por esse comitê em prol da revitalização
da  bacia  do  rio  São  Francisco.  A seguir,  o  coordenador  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maura Lidiane Santos Cordeiro, vereadora
da Câmara Municipal de Ibiaí e 1ª- secretária da Associação de Vereadores da Área
Mineira da Sudene - Avams -, representando o presidente, Leonardo Valério França
Pinheiro; Erli Gonçalves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de São Romão;
Ana Maria Neves Mendes, secretária municipal de Educação de São Francisco; Nilva
Vieira da Paz, diretora da Escola Família Agrícola Tabocal de São Francisco; e os Srs.
Luiz Rocha Neto, prefeito municipal de São Francisco; João Herbber Gomes de Brito,
presidente da Câmara Municipal de São Francisco; Silvano Ferreira, chefe da área de
meio ambiente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e
do  Rio  Parnaíba  -  Codevasf-Montes  Claros,  representando  o  superintendente
regional, Aldimar Dimas Rodrigues; Luiz Carneiro de Abreu Júnior, prefeito municipal
de Buritizeiro e presidente do Comitê de Trabalho da Ammesf para Reativação da
Hidrovia do São Francisco representando a presidente da Associação dos Municípios



40
____________________________________________________________________________

da Bacia  do  Médio  São Francisco  -  Ammesf  -  e  prefeita  municipal  de  Claro  dos
Poções,  Maria  das  Dores  Oliveira  Duarte;  Juvenal  Alves  dos  Santos,  prefeito
municipal de Luislândia; Laércio Clóvis Souza Pinto, secretário municipal de Finanças
de  Pintópolis,  representando  o  prefeito  municipal,  Arguinel  Paixão  Souza  Pinto;
Antônio Soares dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Ibiaí; Antônio Afonso
Almeida, secretário municipal de Meio Ambiente de São Francisco; Domingos Sávio
Rodrigues, gerente da Copasa - Distrito de São Francisco; José Alvino Pinto Vieira,
coordenador  do  Núcleo  de  Regularização  Ambiental  de  São  Francisco;  Darley
Antunes,  representando  os  estudantes  de  São  Francisco;  João  Naves  de  Melo,
presidente do Codema de São Francisco; Marcos Sebastião Veloso, presidente da
Emater-MG e CBHSF 9; Jainy de Jesus Gonçalves Pereira, presidente do Comenac-
São  Francisco;  Manoel  Conceição  Rocha,  sargento  da  Polícia  Militar  de  Meio
Ambiente de São Francisco; Vinícius Versiani de Paula, prefeito municipal de Patis;
Félix Aparecido Alves de Oliveira, Joaquim Johnny Ruas e Tarcísio Alves de Almeida,
vereadores da Câmara Municipal  de  São Francisco,  que são convidados a tomar
assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o
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 nas notas taquigráficas. O coordenador retoma os
trabalhos  ordinários  e  cumprida  a  finalidade da reunião,  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, 26 de junho de 2014.
Paulo Guedes, coordenador.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/6/2014

Às  10h15min,  comparecem na Sala  das  Comissões  o  deputado Elismar  Prado,
membro da supracitada comissão. Está presente também o deputado Almir Paraca.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita
aos membros da comissão presentes que a subscrevam. A presidência informa que a
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reunião se destina a debater estratégias para a interiorização do Sistema Nacional de
Cultura em Minas Gerais, em parceria com a representação regional do Ministério da
Cultura em Minas Gerais, com a Secretaria de Estado da Cultura e com o Fórum de
Políticas Culturais de Minas Gerais e a discutir e votar proposições da comissão. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ivonete
Antunes Ferreira, diretora administrativa da Associação dos Municípios do Noroeste
de Minas -  Amnor -,  com sede em Paracatu, representando a presidente; Patrícia
Dias  de  Rezende,  analista  técnica  do  Sebrae  Regional  Noroeste  -  de  Paracatu,
representando  o  gerente;  Daniella  Aparecida  Soares  Vilela,  gerente  do  Sesc  em
Paracatu; Tatiane Torres de Faria, gerente das Unidades Sesi-Senai em Paracatu; e
os Srs. Bernardo Novais da Mata Machado, secretário de Articulação Institucional do
Ministério  da  Cultura,  representando  a  ministra  dessa  Pasta;  Glewton  de  Sá
Guimarães,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Paracatu;  José  Paulo  Pereira
Resende  Neto,  assessor  de  programas  e  projetos  da  representação  regional  do
Ministério da Cultura em Minas Gerais, representando a chefe da representação; Isac
Costa Arruda,  secretário  municipal  de  Cultura  de  Paracatu;  e Ragos Oliveira  dos
Santos, vereador da Câmara Municipal de Paracatu, que são convidados a tomar
assento à mesa. A seguir, o presidente tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  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.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.246/2014

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
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de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Ouro Branco - Acrob -,
com sede no Município de Ouro Branco.

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 5.246/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Corredores de Rua de Ouro Branco - Acrob -, com sede no Município de Ouro
Branco.

Fundada em 2001, a entidade desenvolve atividades desportivas especializadas,
individuais ou coletivas, de caráter amadorista, especialmente a prática do atletismo.
Para  tanto,  ela  promove  competições  amistosas  e  oficiais,  visando  propiciar  a
inclusão social das pessoas na comunidade local.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Acrob em prol da melhoria
da  qualidade  de  vida  dos  moradores  de  Ouro  Branco,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.246/2014 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2014.
Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.253/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Árbitros dos Esportes Amadores de Uberlândia e
Região - Assaure -, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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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 5.253/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Árbitros dos Esportes Amadores de Uberlândia e Região - Assaure -, com sede no
Município de Uberlândia.

Fundada  em 2004,  a  entidade busca representar  árbitros  de  todos  os esportes
amadores da cidade e da região, promovendo sua interação e socialização, além de
favorecer a difusão das práticas esportivas.

Em  razão  do  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Assaure  no  Município  de
Uberlândia  e  região,  consideramos  válida  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.253/2014 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2014.
Tadeu Martins Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 142

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,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§  1º  -  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. 2º - O parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

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

para os distritos.”.
Art. 3º - O caput e os §§ 2º e 4º do art. 6º da Lei Complementar nº 59, de 2001,

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

(...)
§ 2º - 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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§  4º  -  Instalada  a  comarca  e  especificados  seus  distritos  judiciários,  ficarão
automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro.”.

Art. 4º - O inciso I do caput do art. 8º 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

compreendidas as dos Juizados Especiais, e população igual ou superior a cem mil
habitantes;”.

Art. 5º - O § 3º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 8º-A - (...)
§  3º  -  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. 6º - Os §§ 1º, 4º e 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)
§ 1º - 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.

(…)
§ 4º  -  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.

§ 5º - 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. 7º - Ficam acrescentados ao art. 10 da Lei Complementar nº 59, de 2001, os
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seguintes  §§  6º  a  9º,  renumerando-se  os  demais,  e  os  seguintes  §§  17  e  18,
passando os §§ 3º e 5º a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)
§ 3º - É obrigatória a instalação de vara de execução penal nas comarcas onde

houver penitenciária.
(...)
§ 5º - 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.
§ 6º - 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.

§ 7º - 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.

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

§ 9º - 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.”.
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Art. 8º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 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. 9º - O inciso II do caput do art. 16 da Lei Complementar nº 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 nº 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.

§ 1º - 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.

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

Art. 12 - O art. 23 da Lei Complementar nº 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
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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 nº 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.

§  1º  -  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.

§  2º  -  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.

§ 3º - 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.

§ 4º - 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 nº 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.

§ 1º - A convocação será feita dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista
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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.

§  2º  -  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.

§ 3º - 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.

§ 4º - 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.

§ 5º - 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 nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 52 - (...)
III - Juizados Especiais.”.
Art. 16 - O art. 53 da Lei Complementar nº 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. 17 - O art. 54 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 54 - O Juiz de Direito Substituto exercerá as funções que lhe forem atribuídas
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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 nº 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.  19  -  Fica acrescentado ao art.  57 da Lei  Complementar  nº  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 nº 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  §  3º  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
nº 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

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. 22 - O art. 62 da Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 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. 25 - O caput e o § 1º do art. 64 da Lei Complementar nº 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.

§ 1º - 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 §§ 2º e 3º do art.
65 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4º:

“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;

(...)
§ 2º - 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.

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

§ 4º - 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 § 1º e o § 2º do art. 68 da Lei Complementar nº 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3º:

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

§ 2º - Para efeito de substituição por Juiz de Direito de outra vara, em regra, será
observada  a  ordem  mencionada  no  §  2º  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.

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

Art. 28 - O art. 70 da Lei Complementar nº 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 § 3º do art. 76 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 76 - (...)
§ 3º - 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  nº  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 nº
59, de 2001, passa a denominar-se: “Dos Juizados Especiais”.

Art. 32 - O inciso I do art. 82 da Lei Complementar nº 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
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Complementar nº 59, de 2001, passa a denominar-se: “Da Supervisão do Sistema
dos Juizados Especiais”.

Art. 34 - O art. 83 da Lei Complementar nº 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. 35 - O art. 84 da Lei Complementar nº 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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.

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

§  4º  -  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.

§ 5º - 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.

§ 6º - O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar Turmas
Recursais, definindo, no ato da criação, sua sede e competência territorial.
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§  7º  -  A designação  dos  Juízes  de  Turma  Recursal  será  precedida  de  edital,
obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento.

§  8º  -  Não  havendo  candidatos  inscritos,  a  designação  dos  Juízes  de  Turma
Recursal prescindirá da exigência prevista no § 7º.

§ 9º - 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 § 2º do art. 84-D
da Lei Complementar nº 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 - (...)
§ 2º - 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 nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“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.  38 - Os arts.  84-F e 84-G da Lei Complementar nº  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 nº 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 nº 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 nº 59, de 2001, passa a vigorar
como Livro II-A.



60
____________________________________________________________________________

Art. 42 - Os arts. 86-A, 86-C e 86-E da Lei Complementar nº 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. 43 - Os §§ 1º e 2º do art. 86-D da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 3º
a 5º:

“Art. 86-D - (...)
§ 1º - 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.

§ 2º -  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;
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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.

§ 3º - 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.

§ 4º - 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.

§  5º  -  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 § 2º do art. 103 da Lei Complementar nº 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.

(...)
§ 2º - 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 nº 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 nº 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 - (...)
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(...)
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.”.

Art. 47 - O § 2º do art. 123 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 123 - (...)
§ 2º - Na hipótese do § 1º, 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:
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“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 nº 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. 50 - O art. 128 da Lei Complementar nº 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 nº 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. 8º da Lei Complementar nº 121, de
29 de dezembro de 2011.”.

Art. 52 - O inciso II do caput do art. 134 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 134 - (...)
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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 nº 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. 54 - O § 2º do art. 140 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 140 - (...)
§ 2º - 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 nº
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 nº 59, de
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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.
§ 1º - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente aos Juízes de

primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2º - 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.
§  3º  -  Compete  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  exercer  as  atribuições

previstas no § 2º relativamente ao Desembargador.
§ 4º - Na Justiça Militar Estadual, as atribuições previstas no § 2º 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:
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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.

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

§ 2º - Esgotado o período a que se refere o § 1º, 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;
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II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas
funções;

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

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

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

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

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

Art.  155-B  -  A  demissão  somente  será  aplicada  ao  magistrado  vitalício  em
decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

(...)
Art. 156 - O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso,

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

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

b) proposta do Corregedor-Geral  de Justiça, no caso de magistrado de primeiro
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
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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.

§ 1º -  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.

§  2º  -  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.

§ 3º - O Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§ 4º - 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.

§ 5º - 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.

§ 6º - 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.

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

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

§ 9º -  O processo administrativo disciplinar  será concluído no prazo de cento e
quarenta  dias,  prorrogável,  quando  imprescindível  para  o  término  da  instrução  e
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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 - 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.

§ 1º - Para a colheita das provas o relator poderá delegar poderes a magistrado de
primeiro ou segundo graus.
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§  2º  -  Para  todos  os  demais  atos  de  instrução,  com  a  mesma cautela,  serão
intimados o magistrado processado ou seu defensor, se houver.

§ 3º - 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.

§  4º  -  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.

§  5º  -  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.

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

§ 7º  -  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.

§ 1º - 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.

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

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

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

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

§ 2º - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal expedirá o ato de demissão.
§ 3º  -  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.

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

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

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

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

(...)
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. 57 - A Seção III do Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar nº
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 nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 1º e 2º,
passando seu parágrafo único a vigorar como § 3º:

“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.

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

§ 2º - Caso haja Comissão Examinadora distinta da Comissão de Concurso, sua
composição deve observar o disposto no caput .”.
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Art. 59 - O inciso VI do caput e os §§ 1º e 2º do art. 165 da Lei Complementar nº 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;

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

pelas normas aplicáveis e pelo respectivo edital.
§ 2º -  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 nº 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. 61 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 59, de 2001, os
seguintes §§ 3º a 6º:

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

de  sua  jurisdição  titular,  efetivamente  sirva  em  regime de  cooperação  voluntária,
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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.

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

§ 5º - 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.

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

Art. 64 - O inciso III do § 7º do art. 173 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o 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
entrância e de integrarem a primeira quinta parte da lista de antiguidade ou de terem
atingido a vitaliciedade.".

Art. 65 - O § 1º do art. 179 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 179 - (...)
§ 1º - 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.”.
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Art. 66 - O art. 182 da Lei Complementar nº 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 2º-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 nº 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.  68 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar nº 59, de 2001, o
seguinte § 1º, renumerando-se os demais:

“Art. 187 - (...)
§ 1º - 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 nº 59, de 2001, o seguinte art. 189-

A:
“Art.  189-A -  O Corregedor da Justiça Militar  poderá designar Juiz de Direito do
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Juízo  Militar  para  servir  como  Cooperador  em  Auditoria  cujo  serviço  estiver
acumulado.

§  1º  -  Preferencialmente,  será  designado  como  Cooperador  o  Juiz  de  Direito
Substituto da respectiva Auditoria.

§ 2º - 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 nº 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 nº 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. 72 - O Capítulo IV do Título II do Livro IV da Lei Complementar nº 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 nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 201 - Perante a Justiça Militar, servirão Defensores Públicos designados pelo
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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 nº 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 nº 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 nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 236 - Nos Tribunais e nos Fóruns haverá órgãos auxiliares da Justiça.”.
Art. 77 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 59, de 2001,

passa a denominar-se: “Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça”.
Art. 80 - O art. 242 da Lei Complementar nº 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
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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 nº 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 §§ 1º e 2º do art. 250 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 250 - (...)
§ 1º - 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.
§ 2º -  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 nº 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. 84 - O art. 253 da Lei Complementar nº 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 § 3º do art. 260 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4º:

“Art. 260 - (…)
§ 3º  -  O requerimento a que se refere o caput deverá conter manifestação dos

Juízes de Direito Diretores de Foro das comarcas envolvidas.
§ 4º -  Será motivada a manifestação do Diretor do Foro contrária ao pedido de

permuta de que trata o caput.”.
Art. 86 - O § 2º do art. 261 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar



79
____________________________________________________________________________

com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 5º e 6º:
“Art. 261 - (…)
§ 2º  -  O requerimento a que se refere o caput deverá conter manifestação dos

Juízes de Direito Diretores de Foro das comarcas envolvidas.
(...)
§ 5º -  Será motivada a manifestação do Diretor do Foro contrária ao pedido de

remoção de que trata o caput.
§ 6º - Na hipótese do § 3º, 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 § 2º do art. 266 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 266 - (…)
§ 2º - 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.”.

Art. 88 - O art. 270 da Lei Complementar nº 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 nº 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 § 1º do art. 289 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“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;

(...)
§ 1º - 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 nº 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. 92 - O art. 292 da Lei Complementar nº 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
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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 § 2º do art. 298 da Lei Complementar nº 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.
(...)
§  2º  -  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.

§ 3º - 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 nº 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 nº 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 nº 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
inclusão  na  lista  geral  de  vacância,  que  oportunamente  remeterá  ao  2º-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.

§ 1º - 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 nº 8.935, de 1994.
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§  2º  -  No  ato  de  investidura,  o  delegatário  prestará  o  compromisso  de  bem  e
fielmente, com retidão, lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia.

§ 3º - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação exigida no
edital do concurso.

§ 4º - 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 nº 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 Lei federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, da Lei nº 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.

§ 1º - A aplicação da penalidade prevista no inciso IV do art. 32 da Lei federal nº
8.935, de 1994, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 2º - Compete à autoridade processante:
I - aplicar as penalidades previstas nos incisos I a III do art. 32 da Lei federal nº

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 nº 8.935, de 1994.

Art.  300-K  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  expedirá  carteira  de  identidade
funcional aos delegatários dos serviços notariais e de registro.

Parágrafo único - Para o cumprimento da atribuição a que se refere o caput serão
expedidas as normas pertinentes, inclusive quanto ao modelo do documento.”.

Art. 97 - O art. 301 da Lei Complementar nº 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 nº 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. 99 - O art. 304 da Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 309 - A expedição de carteira de identidade funcional compete:
I  -  ao  Tribunal  de  Justiça,  no  caso  de  Desembargadores,  Juízes  de  Direito,

servidores de seu quadro e do quadro da Justiça de primeiro grau;
II - ao Tribunal de Justiça Militar, no caso de membros e servidores da Justiça Militar

Estadual;
III - à Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de notários e registradores, bem como

de escreventes e auxiliares não optantes referidos na legislação específica.”.
Art. 102 - O caput do art. 311 da Lei Complementar nº 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 §§ 1º e 3º do art. 313 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passam a vigorar  com a  redação que segue,  ficando acrescentados ao artigo os
seguintes §§ 7º e 8º:

“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.

§ 1º - 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



86
____________________________________________________________________________

de natureza urgente, conforme dispuserem os respectivos regimentos internos, com
direito a compensação ou indenização.

(...)
§ 3º - 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.

§ 8º - 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 nº 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 314 - (...)
Parágrafo  único  -  A matéria  de  que  trata  o  caput  será  regulamentada  por  ato

normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.
Art. 105 - O art. 315 da Lei Complementar nº 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 nº 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
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Juízes Auxiliares, escolhidos entre os magistrados a que se refere o inciso I do caput
do art. 10 da Lei Complementar nº 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 § 6º do art. 10 da Lei Complementar nº 59, de 2001, com a redação dada por
esta lei complementar.

Art.  111 -  Ficam substituídas no texto da Lei  Complementar  nº  59,  de 2001,  as
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  §  8º  do  art.  313  da  Lei
Complementar nº 59, de 2001, acrescentado por esta lei complementar.

Art.  114 - No Anexo I  da Lei Complementar nº 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 nº 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”;
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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 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. 5º;
II - § 2º do art. 8º-A;
III - o inciso III do caput do art. 9º;
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 § 2º do art. 296;
XIII - o § 2º do art. 313;
XIV - os arts. 316, 318 e 319;
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.  4º,  cuja vigência será a partir  de 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

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 143
Altera a Lei Complementar nº 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:



89
____________________________________________________________________________

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;

(...)
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;
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(...)
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:

“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.
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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 - 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
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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
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;
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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.

(…)
§  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.
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(...)
§  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
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-
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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.”.

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.”.
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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

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:
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“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.
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

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 144
Revoga  o  parágrafo  único  do  art.  183  da  Lei  Complementar  nº  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. 1º - Fica revogado o parágrafo único do art. 183 da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994.
Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.265
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Rio Piracicaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Marinho Silva  a  escola  estadual  de

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

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.266
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Estudantil do Brasil - MEB -, com

sede no Município de Ibirité.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento Estudantil  do

Brasil - MEB -, com sede no Município de Ibirité.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.268
Declara de utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO RIM, com sede no

Município de Itajubá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO

RIM, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de junho de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.269
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

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.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.270
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
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.271
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  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.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.272
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
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Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - do TCEMG, no valor de R$4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais);

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

V  -  da  anulação  de Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  da  atividade  de
Proventos 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 nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.273
Declara de utilidade pública a Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer

Infantil e Adulto - SOS do Câncer, com sede no Município de Divinópolis.
A 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 - SOS do Câncer, com sede no Município de
Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.274
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental - anos finais - situada no

Município de Caratinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.280
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Vieiras o trecho rodoviário que especifica.
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.
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
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.282
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.
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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.283
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.
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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.284
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

Comunidades Três Cruzes, Vaz, Guiné, Figueira e Carapiá - Associação Nova União,
com sede no Município de Monte Sião.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.285
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.286
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.
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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.287
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
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14 de junho de 2010, passa a ter os limites e confrontações estabelecidos no Anexo
desta  lei,  perfazendo  uma  área  total  aproximada  de  1.281,32ha  (mil  duzentos  e
oitenta e um vírgula trinta e dois hectares).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 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)

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



108
____________________________________________________________________________

distância de 159,65m, até o vértice V_12, de coordenadas N 7.759.445,650m e E
613.366,840m; deste, segue com azimute de 136°55'27" e distância de 150,78m, até
o vértice V_13, de coordenadas N 7.759.335,510m e E 613.469,820m; deste, segue
com  azimute  de  126°57'28"  e  distância  de  112,15m,  até  o  vértice  V_14,  de
coordenadas N 7.759.268,080m e E 613.559,440m; deste, segue com azimute de
117°44'55"  e  distância  de  103,50m,  até  o  vértice  V_15,  de  coordenadas  N
7.759.219,890m  e  E  613.651,040m;  deste,  segue  com  azimute  de  124°51'37"  e
distância de 157,25m, até o vértice V_16, de coordenadas N 7.759.130,010m e E
613.780,070m; deste, segue com azimute de 127°12'09" e distância de 200,82m, até
o vértice V_17, de coordenadas N 7.759.008,590m e E 613.940,020m; deste, segue
com  azimute  de  195°41'41"  e  distância  de  62,77m,  até  o  vértice  V_18,  de
coordenadas N 7.758.948,160m e E 613.923,040m; deste, segue com azimute de
198°56'47"  e  distância  de  79,00m,  até  o  vértice  V_19,  de  coordenadas  N
7.758.873,440m  e  E  613.897,390m;  deste,  segue  com  azimute  de  185°15'58"  e
distância  de  46,31m, até  o  vértice  V_20,  de  coordenadas  N 7.758.827,330m e E
613.893,140m; deste, segue com azimute de 110°54'49" e distância de 457,08m, até
o vértice V_21, de coordenadas N 7.758.664,170m e E 614.320,110m; deste, segue
com  azimute  de  90°57'01"  e  distância  de  206,84m,  até  o  vértice  V_22,  de
coordenadas N 7.758.660,740m e E 614.526,920m; deste, segue com azimute de
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



109
____________________________________________________________________________

com  azimute  de  153°51'02"  e  distância  de  70,35m,  até  o  vértice  V_30,  de
coordenadas N 7.757.864,779m e E 614.669,865m; deste, segue com azimute de
173°15'18"  e  distância  de  175,24m,  até  o  vértice  V_31  ,  de  coordenadas  N
7.757.690,755m  e  E  614.690,447m;  deste,  segue  com  azimute  de  257°43'36"  e
distância de 482,89m, até o vértice V_32 , de coordenadas N 7.757.588,106m e E
614.218,597m; deste, segue com azimute de 189°14'39" e distância de 242,42m, até
o vértice V_33 , de coordenadas N 7.757.348,830m e E 614.179,654m; deste, segue
com  azimute  de  192°48'41"  e  distância  de  71,13m,  até  o  vértice  V_34  ,  de
coordenadas N 7.757.279,469m e E 614.163,881m; deste, segue com azimute de
180°22'46"  e  distância  de  338,92m,  até  o  vértice  V_35  ,  de  coordenadas  N
7.756.940,557m  e  E  614.161,636m;  deste,  segue  com  azimute  de  90°31'50"  e
distância de 398,71m, até o vértice V_36 , de coordenadas N 7.756.936,865m e E
614.560,324m; deste, segue com azimute de 140°45'09" e distância de 103,78m, até
o vértice V_37 , de coordenadas N 7.756.856,499m e E 614.625,980m; deste, segue
com  azimute  de  210°46'30"  e  distância  de  207,47m,  até  o  vértice  V_38  ,  de
coordenadas N 7.756.678,241m e E 614.519,822m; deste, segue com azimute de
195°59'08"  e  distância  de  333,09m,  até  o  vértice  V_39  ,  de  coordenadas  N
7.756.358,032m  e  E  614.428,091m;  deste,  segue  com  azimute  de  159°18'31"  e
distância de 213,97m, até o vértice V_40 , de coordenadas N 7.756.157,867m e E
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
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coordenadas N 7.755.414,950m e E 614.040,280m; deste, segue com azimute de
294°36'00"  e  distância  de  188,86m,  até  o  vértice  V_48,  de  coordenadas  N
7.755.493,570m  e  E  613.868,560m;  deste,  segue  com  azimute  de  287°58'55"  e
distância de 110,78m, até o vértice V_49, de coordenadas N 7.755.527,770m e E
613.763,190m; deste, segue com azimute de 14°57'34" e distância de 60,82m, até o
vértice V_50, de coordenadas N 7.755.586,530m e E 613.778,890m; deste, segue
com azimute de 1°10'41" e distância de 72,96m, até o vértice V_51, de coordenadas
N 7.755.659,470m e E 613.780,390m; deste, segue com azimute de 273°20'37" e
distância de 127,74m, até o vértice V_52 , de coordenadas N 7.755.666,920m e E
613.652,870m; deste, segue com azimute de 270°44'26" e distância de 84,34m, até o
vértice V_53, de coordenadas N 7.755.668,010m e E 613.568,540m; deste, segue
com  azimute  de  279°12'53"  e  distância  de  143,76m,  até  o  vértice  V_54  ,  de
coordenadas N 7.755.691,030m e E 613.426,640m; deste, segue com azimute de
280°24'10"  e  distância  de  66,90m,  até  o  vértice  V_55  ,  de  coordenadas  N
7.755.703,110m  e  E  613.360,840m;  deste,  segue  com  azimute  de  287°09'22"  e
distância de 43,36m, até o vértice V_56 , de coordenadas N 7.755.715,900m e E
613.319,410m; deste, segue com azimute de 296°17'35" e distância de 129,11m, até
o vértice V_57 , de coordenadas N 7.755.773,090m e E 613.203,660m; deste, segue
com  azimute  de  250°32'10"  e  distância  de  37,33m,  até  o  vértice  V_58,  de
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
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vértice V_65, de coordenadas N 7.756.406,400m e E 612.901,630m; deste, segue
com azimute de 5°07'44" e distância de 21,37m, até o vértice V_66, de coordenadas
N 7.756.427,680m e E 612.903,540m; deste, segue com azimute de 340°08'27" e
distância  de  26,08m, até  o  vértice  V_67,  de  coordenadas  N 7.756.452,210m e E
612.894,680m; deste, segue com azimute de 71°16'17" e distância de 709,43m, até o
vértice V_68, de coordenadas N 7.756.680,000m e E 613.566,550m; deste, segue
com  azimute  de  341°17'47"  e  distância  de  1.249,08m,  até  o  vértice  V_69,  de
coordenadas N 7.757.863,120m e E 613.166,000m; deste, segue com azimute de
251°19'00"  e  distância  de  1.034,38m,  até  o  vértice  V_70,  de  coordenadas  N
7.757.531,770m  e  E  612.186,130m;  deste,  segue  com  azimute  de  357°12'42"  e
distância de 138,34m, até o vértice V_71, de coordenadas N 7.757.669,950m e E
612.179,400m; deste, segue com azimute de 2°03'38" e distância de 87,61m, até o
vértice V_72, de coordenadas N 7.757.757,500m e E 612.182,550m; deste, segue
com  azimute  de  352°05'05"  e  distância  de  191,57m,  até  o  vértice  V_73,  de
coordenadas N 7.757.947,240m e E 612.156,170m; deste, segue com azimute de
12°03'41"  e  distância  de  237,12m,  até  o  vértice  V_74,  de  coordenadas  N
7.758.179,130m  e  E  612.205,720m;  deste,  segue  com  azimute  de  343°20'50"  e
distância de 191,89m, até o vértice V_75, de coordenadas N 7.758.362,970m e E
612.150,730m; deste, segue com azimute de 339°11'27" e distância de 31,53m, até o
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
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distância de 260,68m, até o vértice V_83, de coordenadas N 7.758.723,740m e E
611.761,730m; deste, segue com azimute de 356°38'21" e distância de 154,72m, até
o vértice V_84, de coordenadas N 7.758.878,190m e E 611.752,660m; deste, segue
com azimute de 9°33'35" e distância de 11,62m, até o vértice V_85, de coordenadas
N 7.758.889,650m e E 611.754,590m; deste,  segue com azimute de 359°13'07" e
distância  de  24,20m, até  o  vértice  V_86,  de  coordenadas  N 7.758.913,850m e E
611.754,260m; deste, segue com azimute de 349°24'08" e distância de 35,34m, até o
vértice V_87, de coordenadas N 7.758.948,590m e E 611.747,760m; deste, segue
com  azimute  de  356°38'16"  e  distância  de  94,12m,  até  o  vértice  V_88,  de
coordenadas N 7.759.042,550m e E 611.742,240m; deste,  segue com azimute de
342°32'31"  e  distância  de  140,23m,  até  o  vértice  V_89,  de  coordenadas  N
7.759.176,320m  e  E  611.700,170m;  deste,  segue  com  azimute  de  328°57'25"  e
distância  de  42,16m, até  o  vértice  V_90,  de  coordenadas  N 7.759.212,440m e E
611.678,430m; deste, segue com azimute de 351°46'28" e distância de 47,53m, até o
vértice V_91, de coordenadas N 7.759.259,480m e E 611.671,630m; deste, segue
com  azimute  de  325°35'02"  e  distância  de  195,49m,  até  o  vértice  V_92,  de
coordenadas N 7.759.420,750m e E 611.561,140m; deste,  segue com azimute de
17°36'45"  e  distância  de  360,40m,  até  o  vértice  V_93,  de  coordenadas  N
7.759.764,260m  e  E  611.670,190m;  deste,  segue  com  azimute  de  30°34'07"  e
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
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616.634,790m; deste, segue com azimute de 89°26'28" e distância de 129,16m, até o
vértice V_5, de coordenadas N 7.756.818,498m e E 616.763,940m; deste, segue com
azimute de 137°20'21" e distância de 601,32m, até o vértice V_6, de coordenadas N
7.756.376,299m  e  E  617.171,429m;  deste,  segue  com  azimute  de  184°36'00"  e
distância  de  20,07m,  até  o  vértice  V_7,  de  coordenadas  N  7.756.356,289m  e  E
617.169,819m; deste, segue com azimute de 139°29'07" e distância de 226,32m, até
o vértice V_8, de coordenadas N 7.756.184,229m e E 617.316,849m; deste, segue
com azimute de 211°04'43" e distância de 44,44m, até o vértice V_9, de coordenadas
N 7.756.146,169m e E 617.293,909m; deste, segue com azimute de 296°18'35" e
distância  de  15,05m, até  o  vértice  V_10,  de  coordenadas  N 7.756.152,839m e E
617.280,419m; deste, segue com azimute de 280°02'33" e distância de 27,93m, até o
vértice V_11, de coordenadas N 7.756.157,709m e E 617.252,919m; deste, segue
com  azimute  de  270°36'39"  e  distância  de  42,21m,  até  o  vértice  V_12,  de
coordenadas N 7.756.158,159m e E 617.210,709m; deste, segue com azimute de
265°12'19"  e  distância  de  19,86m,  até  o  vértice  V_13,  de  coordenadas  N
7.756.156,499m  e  E  617.190,919m;  deste,  segue  com  azimute  de  262°10'56"  e
distância  de  8,82m,  até  o  vértice  V_14,  de  coordenadas  N  7.756.155,299m  e  E
617.182,179m; deste, segue com azimute de 252°13'39" e distância de 16,41m, até o
vértice V_15, de coordenadas N 7.756.150,289m e E 617.166,549m; deste, segue
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
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616.964,909m; deste, segue com azimute de 227°50'25" e distância de 34,82m, até o
vértice V_23, de coordenadas N 7.755.997,580m e E 616.939,100m; deste, segue
com azimute de 254°15'08" e distância de 0,07m, até o vértice V_24, de coordenadas
N 7.755.997,560m e E 616.939,030m; deste, segue com azimute de 160°22'36" e
distância  de  40,41m, até  o  vértice  V_25,  de  coordenadas  N 7.755.959,500m e E
616.952,600m; deste, segue com azimute de 169°35'13" e distância de 19,42m, até o
vértice V_26, de coordenadas N 7.755.940,400m e E 616.956,110m; deste, segue
com  azimute  de  181°29'18"  e  distância  de  17,33m,  até  o  vértice  V_27,  de
coordenadas N 7.755.923,080m e E 616.955,660m; deste, segue com azimute de
189°11'23"  e  distância  de  31,27m,  até  o  vértice  V_28,  de  coordenadas  N
7.755.892,210m  e  E  616.950,666m;  deste,  segue  com  azimute  de  189°11'23"  e
distância  de  32,66m, até  o  vértice  V_29,  de  coordenadas  N 7.755.859,970m e E
616.945,450m; deste, segue com azimute de 181°26'50" e distância de 33,26m, até o
vértice V_30, de coordenadas N 7.755.826,720m e E 616.944,610m; deste, segue
com  azimute  de  176°44'51"  e  distância  de  72,62m,  até  o  vértice  V_31,  de
coordenadas N 7.755.754,220m e E 616.948,730m; deste, segue com azimute de
171°03'21"  e  distância  de  43,80m,  até  o  vértice  V_32,  de  coordenadas  N
7.755.710,950m  e  E  616.955,540m;  deste,  segue  com  azimute  de  160°56'25"  e
distância  de  18,56m, até  o  vértice  V_33,  de  coordenadas  N 7.755.693,410m e E
616.961,600m; deste, segue com azimute de 153°07'49" e distância de 15,13m, até o
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



115
____________________________________________________________________________

7.755.507,050m  e  E  617.039,490m;  deste,  segue  com  azimute  de  182°16'19"  e
distância  de  24,72m, até  o  vértice  V_41,  de  coordenadas  N 7.755.482,350m e E
617.038,510m; deste, segue com azimute de 190°52'47" e distância de 14,89m, até o
vértice V_42, de coordenadas N 7.755.467,730m e E 617.035,700m; deste, segue
com  azimute  de  212°35'48"  e  distância  de  37,50m,  até  o  vértice  V_43,  de
coordenadas N 7.755.436,140m e E 617.015,500m; deste, segue com azimute de
193°59'32"  e  distância  de  91,65m,  até  o  vértice  V_44,  de  coordenadas  N
7.755.347,210m  e  E  616.993,340m;  deste,  segue  com  azimute  de  179°55'37"  e
distância  de  78,41m, até  o  vértice  V_45,  de  coordenadas  N 7.755.268,800m e E
616.993,440m; deste, segue com azimute de 171°31'29" e distância de 73,48m, até o
vértice V_46, de coordenadas N 7.755.196,120m e E 617.004,270m; deste, segue
com  azimute  de  179°22'02"  e  distância  de  70,62m,  até  o  vértice  V_47,  de
coordenadas N 7.755.125,500m e E 617.005,050m; deste, segue com azimute de
162°36'54"  e  distância  de  16,57m,  até  o  vértice  V_48,  de  coordenadas  N
7.755.109,690m  e  E  617.010,000m;  deste,  segue  com  azimute  de  181°38'54"  e
distância  de  85,87m, até  o  vértice  V_49,  de  coordenadas  N 7.755.023,860m e E
617.007,530m; deste, segue com azimute de 276°16'05" e distância de 131,65m, até
o vértice V_50, de coordenadas N 7.755.038,233m e E 616.876,671m; deste, segue
com  azimute  de  259°52'31"  e  distância  de  75,26m,  até  o  vértice  V_51,  de
coordenadas N 7.755.025,004m e E 616.802,587m; deste, segue com azimute de
227°54'39"  e  distância  de  110,53m,  até  o  vértice  V_52,  de  coordenadas  N
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
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o vértice V_58, de coordenadas N 7.754.342,378m e E 615.664,876m; deste, segue
com  azimute  de  264°08'38"  e  distância  de  103,73m,  até  o  vértice  V_59,  de
coordenadas N 7.754.331,794m e E 615.561,689m; deste, segue com azimute de
300°15'23"  e  distância  de  73,51m,  até  o  vértice  V_60,  de  coordenadas  N
7.754.368,836m  e  E  615.498,189m;  deste,  segue  com  azimute  de  285°45'04"  e
distância de 107,21m, até o vértice V_61, de coordenadas N 7.754.397,940m e E
615.395,001m; deste, segue com azimute de 263°02'49" e distância de 109,28m, até
o vértice V_62, de coordenadas N 7.754.384,711m e E 615.286,522m; deste, segue
com  azimute  de  276°25'08"  e  distância  de  213,00m,  até  o  vértice  V_63,  de
coordenadas N 7.754.408,524m e E 615.074,854m; deste, segue com azimute de
281°02'27"  e  distância  de  110,53m,  até  o  vértice  V_64,  de  coordenadas  N
7.754.429,690m  e  E  614.966,375m;  deste,  segue  com  azimute  de  291°26'52"  e
distância de 159,19m, até o vértice V_65, de coordenadas N 7.754.487,899m e E
614.818,208m; deste, segue com azimute de 306°34'23" e distância de 102,13m, até
o vértice V_66, de coordenadas N 7.754.548,753m e E 614.736,187m; deste, segue
com  azimute  de  295°46'10"  e  distância  de  85,20m,  até  o  vértice  V_67,  de
coordenadas N 7.754.585,795m e E 614.659,458m; deste, segue com azimute de
310°48'54"  e  distância  de  76,91m,  até  o  vértice  V_68,  de  coordenadas  N
7.754.636,066m  e  E  614.601,249m;  deste,  segue  com  azimute  de  351°52'12"  e
distância  de  56,13m, até  o  vértice  V_69,  de  coordenadas  N 7.754.691,628m e E
614.593,312m; deste, segue 2.519,4m pela faixa de servidão da via de conexão das
minas  de  Fábrica  à  Pico  passando  pelos  vértices  V_70,  de  coordenadas  N
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
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7.755.770,469m e E 615.013,206m; V_83, de coordenadas N 7.755.805,394m e E
615.053,423m; V_84, de coordenadas N 7.755.808,569m e E 615.098,932m; V_85,
de  coordenadas  N  7.755.808,569m  e  E  615.139,148m;  V_86,  de  coordenadas  N
7.755.842,436m e E 615.219,582m; V_87, de coordenadas N 7.755.884,769m e E
615.248,157m; V_88, de coordenadas N 7.756.052,780m e E 615.287,580m; V_89,
de  coordenadas  N  7.756.192,731m  e  E  615.354,356m;  V_90,  de  coordenadas  N
7.756.368,164m e E 615.521,207m; V_91, de coordenadas N 7.756.491,989m e E
615.596,349m;  até  o  vértice  V_92,  de  coordenadas  N  7.756.808,498m  e  E
615.709,250m; deste, segue com azimute de 86°29'23" e distância de 176,75m, até o
vértice V_93, de coordenadas N 7.756.819,320m e E 615.885,670m; deste, segue
com azimute de 53°07'53" e distância de 80,84m, até o vértice V_94, de coordenadas
N 7.756.867,820m e E 615.950,340m;  deste,  segue com azimute  de  71°37'41"  e
distância  de  54,70m, até  o  vértice  V_95,  de  coordenadas  N 7.756.885,060m e E
616.002,250m; deste, segue com azimute de 61°52'42" e distância de 226,35m, até o
vértice V_96, de coordenadas N 7.756.991,750m e E 616.201,880m; deste, segue
com  azimute  de  193°51'21"  e  distância  de  67,66m,  até  o  vértice  V_97,  de
coordenadas N 7.756.926,057m e E 616.185,676m; deste, segue com azimute de
83°04'27"  e  distância  de  0,00m,  até  o  vértice  V_98,  de  coordenadas  N
7.756.926,058m  e  E  616.185,681m;  deste,  segue  com  azimute  de  43°21'27"  e
distância  de  88,56m, até  o  vértice  V_99,  de  coordenadas  N 7.756.990,448m e E
616.246,481m; deste, segue com azimute de 40°27'12" e distância de 90,72m, até o
vértice V_100, de coordenadas N 7.757.059,478m e E 616.305,340m; deste, segue
com azimute de 77°43'05" e distância de 44,28m, até o vértice V_1, de coordenadas
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.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.288
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
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.
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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 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado João Leite - 2º-Secretário ad hoc

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.289
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.  1º  -  Ficam  revistos,  a  partir  de  1º  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. 2º - Em virtude da aplicação do índice previsto no art. 1º, os incisos II e III do
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 20.227, de 11 de junho de 2012, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
Parágrafo único - (...)
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II - a partir de 1º de janeiro de 2013, R$925,42 (novecentos e vinte e cinco reais e
quarenta e dois centavos);

III -  a partir  de 1º 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 nº 19.572, de 10 de agosto de 2011, passa a vigorar na
forma do Anexo desta lei.

Art. 4º - As disposições desta lei não se aplicam:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista
no § 8º do mesmo artigo;

II - ao servidor inativo de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 5 de
novembro de 2007.

Art.  5º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas ao TCE-MG.

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 nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
partir de 1º de janeiro de 2013.

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
(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 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 2/7/2014.
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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 2/7/2014.
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.290

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.
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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.291
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.
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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.
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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.294
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
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
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.295
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.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.296
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 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)

O imóvel a ser doado tem a seguinte descrição: inicia-se no ponto M-1, no canto de
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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
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).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.297
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;

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;
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.298
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.
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário



127
____________________________________________________________________________

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.299
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
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.300
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°.
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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  Delfim  Moreira  não  houver  procedido  ao
registro do imóvel.

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.
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 22.301
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.
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
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.302
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.303
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.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.304
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°.
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.305
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.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos de 18 de junho 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.306
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.307
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.308
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.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - 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 o trecho de rodovia de que trata o art. 1º.
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. 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.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.309
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. 1º - Ficam desafetados:
I - o trecho com a extensão de 2,8km (dois vírgula oito quilômetros) da Rodovia

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. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel os
trechos de rodovia e a rodovia de que trata o art. 1º.

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. 3º - 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. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário



134
____________________________________________________________________________

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.310
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Delfinópolis  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 Delfinópolis

imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda Bom
Jardim, naquele município, registrado sob o nº 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. 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 Delfinópolis não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  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. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.311
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. 1º - 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).
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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 § 1º do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.312
Institui a Comenda Nhá Chica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Comenda Nhá Chica.
Art. 2º - 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. 3º - 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.
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Art. 4º - 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. 5º - 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. 6º - 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.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.313
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 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
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município, 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 -  Seplag  -  documento  que comprove a destinação do
imóvel prevista no art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.314
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. 1º - 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 nº 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. 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.
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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  Dom  Joaquim  não  houver  procedido  ao
registro do imóvel.

Art.  4º  -  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. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.315
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. 1º - 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/nº, naquele município, registrado sob o nº 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. 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  Pará  de  Minas  não  houver  procedido  ao
registro do imóvel.

Art.  4º - 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. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.316
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Papagaios  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  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 nº
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. 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 Papagaios não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  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. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.317
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.  1º  -  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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.318
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
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.319
Altera 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 18.995, de 1º 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. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.320
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.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do
Centro de Referência de Assistência Social do Município.

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.321
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.  1º  -  Fica desafetado o trecho de rodovia compreendido entre  o Km 9,3 da

Rodovia 900-AMG-0220 e o Município de Frei Lagonegro.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frei Lagonegro o

trecho de rodovia de que trata o art. 1º.
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. 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.322
Torna obrigatório o registro de hóspedes em meios de hospedagem localizados no

Estado e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - 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;
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;
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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. 4º - Os meios de hospedagem a que se refere o art. 1º manterão, em local
visível,  cartaz  comunicando  a  obrigatoriedade  do  preenchimento  da  ficha  de
identificação dos hóspedes e o número desta lei.

Art.  5º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  infratores  às
penalidades previstas na Lei Federal nº 11.771, de 2008.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.323
Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

Município de Três Corações o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Três Corações 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,
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 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)

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: 136º20'40" 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: 208º56'28" e 182,234m até o
vértice  101,  de  coordenadas  N  7603575,390m  e  E  477550,137m;  196º45'28"  e
220,550m até o vértice 102, de coordenadas N 7603364,206m e E 477486,547m;
184º14'55"  e  235,930m  até  o  vértice  103,  de  coordenadas  N 7603128,924m e E
477469,068m;  193º14'14"  e  261,676m  até  o  vértice  104,  de  coordenadas  N
7602874,201m  e  E  477409,148m;  189º45'41"  e  305,487m  até  o  vértice  36,  de
coordenadas N 7602573,137m e E 477357,3541m; deste, segue confrontando com
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Prefeitura  Municipal  de  Três  Corações,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
238º03'55"  e  235,730m  até  o  vértice  37,  de  coordenadas  N  7602448,447m  e  E
477157,302m;  253º41'43"  e  423,835m  até  o  vértice  38,  de  coordenadas  N
7602329,457m  e  E  476750,513m;  276º05'11"  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: 358º45'39" e
210,336m até o vértice 105, de coordenadas N 7602562,100m e E 476536,299m;
29º37'20"  e  481,729m  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N  7602980,869m  e  E
476774,407m;  34º49'16"  e  253,767m  até  o  vértice  107,  de  coordenadas  N
7603189,196m  e  E  476919,313m;  46º25'00"  e  329,045m  até  o  vértice  108,  de
coordenadas N 7603416,043m e E 477157,664m; 53º37'16" e 211,973m até o vértice
109, de coordenadas N 7603541,769m e E 477328,326m; 48º39'05" 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  nº  -45º00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 2 - 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: 134º01'35" e 224,850m até o vértice 110, de
coordenadas  N  7603578,598m  e  E  477799,994m;  100º36'50"  e  172,933m  até  o
vértice  111,  de  coordenadas  N  7603546,746m  e  E  477969,968m;  168º29'01"  e
66,782m  até  o  vértice  112,  de  coordenadas  N  7603481,308m  e  E 477983,301m;
59º17'50"  e  57,426m  até  o  vértice  113,  de  coordenadas  N  7603510,629m  e  E
478032,677m; deste, segue confrontando com Fhemig - GL 20, com os seguintes
azimutes e distâncias: 185º43'33" e 250,026m até o vértice 114, de coordenadas N
7603261,851m  e  E  478007,732m;  254º01'51"  e  372,769m  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N  7603159,295m  e  E  477649,348m;  189º01'13"  e  288,705m  até  o
vértice  116,  de  coordenadas  N  7602874,161m  e  E  477604,085m;  210º16'51"  e
294,594m até o vértice 117, de coordenadas N 7602619,760m e E 477455,538m;
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161º11'06"  e  206,668m até  o  vértice  118,  de  coordenadas  N 7602424,136m e E
477522,192m;  121º13'21"  e  335,337m  até  o  vértice  119,  de  coordenadas  N
7602250,309m  e  E  477808,959m;  208º23'19"  e  231,549m  até  o  vértice  120,  de
coordenadas  N  7602046,605m  e  E  477698,869m;  229º50'57"  e  249,095m  até  o
vértice  121,  de  coordenadas  N  7601885,988m  e  E  477508,474m;  247º46'14''  e
314,001m até o vértice 122, de coordenadas N 7601767,196m e E 477217,811m;
219º05'06"  e  323,625m  até  o  vértice  123,  de  coordenadas  N 7601515,995m e E
477013,774m;  308º28'38"  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:  22º46'36"  e  98,772m  até  o  vértice  29,  de
coordenadas N 7601780,829m e E 476833,381m; 33º43'60" e 81,697m até o vértice
30, de coordenadas N 7601848,771m e E 476878,750m; 10º25'00" 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:  105º26'21"  e  398,104m  até  o  vértice  32,  de  coordenadas  N
7602011,190m  e  E  477311,830m;  106º08'05"  e  114,887m  até  o  vértice  33,  de
coordenadas N 7601979,263m e E 477422,192m; 24º55'47" e 370,743m até o vértice
34, de coordenadas N 7602315,462m e E 477578,462m; 295º25'12" e 162,715m até
o  vértice  35,  de  coordenadas  N  7602385,307m  e  E  477431,500m;  338º27'30"  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: 9º45'41"e 305,487m até o vértice 104, de coordenadas N 7602874,201m e
E  477409,148m;  13º14'14"  e  261,676m  até  o  vértice  103,  de  coordenadas  N
7603128,924m  e  E  477469,068m;  4º14'55"  e  235,930m  até  o  vértice  102,  de
coordenadas N 7603364,206m e E 477486,547m; 16º45'28" e 220,550m até o vértice
101, de coordenadas N 7603575,390m e E 477550,137m; 28º56'28" e 182,234m até
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  nº  -45º00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
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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:  104º34'46"  e  220,915m até  o
vértice  13,  de  coordenadas  N  7604259,782m  e  E  478818,653m;  180º01'06"  e
279,764m até  o  vértice  14,  de  coordenadas  N 7603980,018m e E 478818,564m;
244º45'38"  e  302,127m  até  o  vértice  15,  de  coordenadas  N  7603851,190m  e  E
478545,280m;  270º06'06"  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: 225º38'22" 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:
314º01'19"  e  145,190m  até  o  vértice  133,  de  coordenadas  N 7603623,992m e E
477962,531m;  290º56'24"  e  193,822m  até  o  vértice  134,  de  coordenadas  N
7603693,262m  e  E  477781,509m;  347º49'48"  e  177,364m  até  o  vértice  135,  de
coordenadas N 7603866,641m e E 477744,119m; 42º36'28" 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: 92º34'49" e
355,097m até o vértice 137, de coordenadas N 7603978,489m e E 478216,437m;
55º38'26"  e  316,275m  até  o  vértice  138,  de  coordenadas  N  7604156,989m  e  E
478477,526m;  38º47'34"  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 nº -45º00'00" WGr, tendo como datum o SAD-69
(Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano
de projeção UTM.

ÁREA Nº 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: 94º55'18" e 89,197m até o vértice 9,
de coordenadas N 7604365,782m e E 478275,005m; deste, segue confrontando com
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Fhemig - GL16, com os seguintes azimutes e distâncias: 175º16'16" 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:
259º22'32"  e  181,821m  até  o  vértice  130,  de  coordenadas  N 7604017,010m e E
478122,379m;  272º17'45"  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:  45º00'03"  e  286,510m  até  o  vértice  132,  de
coordenadas N 7604228,445m e E 478104,375m; 29º25'10" 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  nº  -45º00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 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: 96º33'34" 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:  115º17'44''  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:  225º52'21"  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: 355º16'16" e 316,326m até o vértice 9, 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  nº -45º00'00" WGr, tendo como
datum o SAD-69 (Brasil).  Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 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
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Fé - Três Corações, com os seguintes azimutes e distâncias: 133º42'59" e 122,878m
até o vértice 151, de coordenadas N 7605181,034m e E 477437,838m; 192º12'26" e
27,953m até  o  vértice  152,  de  coordenadas  N 7605153,708m e E 477431,927m;
279º56'42"  e  42,763m  até  o  vértice  153,  de  coordenadas  N  7605161,094m  e  E
477389,806m;  245º07'02"  e  144,259m  até  o  vértice  154,  de  coordenadas  N
7605100,395m  e  E  477258.939m;  222º52'07"  e  83,636m  até  o  vértice  155,  de
coordenadas  N  7605039,097m  e  E  477202,040m;  188º58'13"  e  193,797m  até  o
vértice  156,  de  coordenadas  N  7604847,670m  e  E  477171,822m;  198º00'18"  e
114,888m até o vértice 157, de coordenadas N 7604738,408m e E 477136,310m;
334º38'57"  e  91,767m  até  o  vértice  158,  de  coordenadas  N  7604821,339m  e  E
477097,020m;  13º04'31"  e  107,854m  até  o  vértice  159,  de  coordenadas  N
7604926,397m  e  E  477121,419m;  356º24'26"  e  118,544m  até  o  vértice  160,  de
coordenadas N 7605044,708m e E 477113,991m; 34º32'45" e 144,642m até o vértice
161, de coordenadas N 7605163,846m e E 477196,012m; 49º01'19" e 133,183m até
o  vértice  162,  de  coordenadas  N  7605251,183m  e  E  477296,560m;  74º16'35"  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
nº  -45º00'00''  WGr,  tendo  como  datum o  SAD-69  (Brasil).  Todos  os  azimutes  e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.324
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.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.325
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 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)

O imóvel a ser doado tem as seguintes confrontações: na frente, 112m (cento e
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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).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.326
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. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.327
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.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.328
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 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 )

“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 2/7/2014.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.329
Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Estado o imóvel que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - autorizada a doar ao Estado
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 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 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).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.330
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.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.331
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.332
Dá denominação à Rodovia 900-AMG-2435.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - 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. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.333
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.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Comunicação Educativa Maktub, com sede no Município de Perdões.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.334
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.335
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:
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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.

§ 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.336
Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, o seguinte

art. 2º-A:
“Art.  2º-A - A denominação de que trata esta lei  não poderá recair em nome de
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pessoa que tenha, comprovadamente, participado de ato de lesa-humanidade, tortura
ou violação de direitos humanos.”.

Art. 2º - 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. 2º-A da Lei
nº 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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.337
Acrescenta dispositivos à Lei nº 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. 1º - Ficam acrescentados ao art. 17 da Lei nº 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. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.338
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.339
Altera a Lei nº 19.583, de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições

para manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de
seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O caput e o § 1º do art. 2º e o art. 3º da Lei nº 19.583, de 17 de agosto de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o art. 2º acrescentado do §
4º a seguir:

“Art. 2º - O produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de
ovelha e seus derivados em seu estabelecimento, com finalidade comercial, deverá
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ser  registrado  no  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -,  de  acordo  com
regulamento específico dessa autarquia.

§ 1º  -  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.

(...)
§ 4º - 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. 3º - 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. 2º - Fica acrescentado ao Capítulo III da Lei nº 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. 8º desta lei;

II - atendimento das condições de higiene recomendadas pelo órgão de controle
sanitário competente.

Parágrafo único - O produtor de leite de cabra e de ovelha registrará seu rebanho
no IMA e atualizará os dados referentes ao rebanho a cada ano.”.

Art. 3º - Fica revogado o art. 7º da Lei nº 19.583, de 2011.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.340
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
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 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. 2º da Lei nº , de de de 2014)

Descrição do perímetro da área de 4,8019 hectares:
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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
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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 671/2014*

Belo Horizonte, 24 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 o Poder Executivo a doar ao Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade os imóveis que especifica.

Informo que os imóveis em questão passaram a integrar o patrimônio do Estado por
procedimento discriminatório administrativo, em 1977.
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Saliento que a presente  doação visa a atender  demanda daquele Instituto  para
gestão  da  Unidade  de  Conservação  do  Parque  Nacional  do  Itatiaia  e  destina-se
especificamente à proteção de ecossistemas naturais ali existentes.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do
Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua
disponibilidade para os objetivos citados.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.322/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade os imóveis que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade -  ICMBio -,  autarquia pertencente à Administração
Pública Federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, os imóveis situados no
Município de Itamonte, descritos no Anexo desta lei.

Parágrafo único - Os imóveis descritos no Anexo destinam-se especificamente à
proteção  de  ecossistemas  naturais  integrantes  da  Unidade  de  Conservação  do
Parque Nacional do Itatiaia.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão 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 ICMBio não houver procedido ao registro dos imóveis.

Art. 4º - O ICMBio 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.
ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
I - gleba de terras, de nº 5, parte do pagamento nº 39, do quinhão de ausentes da
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divisão  judicial  da  Fazenda Serra Negra,  situada no Km  12 da Estrada Registro,
Agulhas Negras, no Município de Itamonte, com a área de 276,9250ha, registrado
sob o nº R-1-2.535, a fls. 156 do Livro 2-H, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itanhandu; e

II - gleba de terras, de nº 6, parte do pagamento nº 39, do quinhão de ausentes da
divisão  judicial  da  Fazenda  Serra  Negra,  situada no Km  12  da  estrada  Registro,
Agulhas Negras, no Município de Itamonte, com a área de 56,60ha, registrado sob o
nº R-1-2.536, a fls. 157 do Livro 2-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Itanhandu.”

- 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 672/2014*

Belo Horizonte, 24 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 altera o inciso II do art. 192 da Lei Delegada nº
180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da
Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A alteração proposta tem por finalidade modernizar a Loteria Mineira do Estado de
Minas  Gerais  -  LEMG -  de  forma  a  adequá-la  às  novas  tendências  do  mercado
lotérico.  Além  disso,  permitirão  gerar  novas  fontes  de  receitas  ao  orçamento  do
Estado, possibilitando a ampliação dos recursos destinados a projetos e programas
de cunho social criados e implementados pelo Poder Executivo.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Justificativa do
projeto assinada pelo Diretor-Geral da LEMG.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.323/2014
Altera o inciso II do art. 192 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O inciso II do art. 192 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.192 - (...)
II  -  conceder  permissão  e  concessão  a  terceiros  de  serviços  de  planejamento

estratégico,  criação  de  produtos,  implantação  e  operação  dos  produtos  lotéricos,
marketing, estocagem, criação e operação de rede de distribuição de jogos lotéricos e
similares,  incluído  o  jogo  eletrônico  por  meio  físico  e  digital,  comercialização  e
pagamento de prêmios.

(...)”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 673/2014*

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 dispõe sobre a prática de atos e tramitação de
processos administrativos em meio eletrônico.

A presente proposição se insere num conjunto de medidas relacionadas ao Projeto
“Governo  Sem  Papel”,  inserido  no  Programa  Estruturador  Descomplicar  -  Minas
Inova, que tem por objetivo promover a desburocratização por meio da impressão
consciente  e  da  substituição  da  utilização  de  documentos  físicos  por  eletrônicos,
disponibilizados de maneira segura, organizada e de fácil acesso.

Ressalta-se  que  um  grande  salto  para  a  simplificação  dos  processos
administrativos passa pela adoção de ferramentas tecnológicas que garantam sigilo,
autenticidade, rastreabilidade, preservação e integridade dos dados.
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Assim, o projeto de lei busca promover a desburocratização, melhorar o acesso à
informação,  facilitar  a  prestação  de  serviços  para  a  sociedade,  melhorar  a
transparência  nos  processos  administrativos,  reduzir  os  custos  advindos  da
impressão de documentos e sua tramitação física, facilitar o trabalho dos órgãos de
controle e melhorar a segurança das informações.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.324/2014
Dispõe sobre a prática de atos e tramitação de processos administrativos em meio

eletrônico.
Art. 1º - Fica admitido, no âmbito do Poder Executivo, o uso de meio eletrônico para

o registro e comunicação de atos e para a tramitação de processos administrativos.
Parágrafo  único  -  Os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  o

Tribunal de Contas e a Defensoria Pública poderão optar pelo uso de meio eletrônico
de que trata o caput.

Art. 2º - Para o disposto nesta lei, considera-se:
I  - documento eletrônico, o documento caracterizado pela codificação em dígitos

binários,  acessado  por  meio  de  sistema  computacional  dotado  de  informações
relevantes à Administração Pública Estadual;

II  -  documento digitalizado,  a conversão da fiel  imagem de um documento para
código digital;

III - meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e
arquivos digitais;

IV - transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância com a utilização
de  redes  de  tecnologia  da  informação,  preferencialmente  a  rede  mundial  de
computadores; e

V - carimbo de tempo - timestamp -, o documento eletrônico emitido por uma parte
confiável,  que serve  como evidência  de  que uma informação digital  existia  numa
determinada data e hora no passado.
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Art.  3º  -  Na  digitalização,  transmissão  de  documentos  e  na  prática  de  atos
processuais em geral será admitida a utilização das seguintes formas de identificação
do signatário:

I  -  assinatura  digital  baseada  em  certificado  digital  emitido  por  autoridade
certificadora credenciada em consonância com as normas e padrões estabelecidos
para Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; e

II - cadastro de usuário junto ao órgão em que tramitar o processo administrativo,
com  a  consequente  autenticação  nos  sistemas  correspondentes,  conforme
disciplinado em regulamento.

§ 1º - Será obrigatório o prévio credenciamento no Poder Executivo.
§  2º  -  Ao  credenciado  será  atribuído  registro  e  meio  de  acesso  ao  sistema

correspondente, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de
suas comunicações.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  poderá  fazer  uso  de  sistemas  eletrônicos  para  a
tramitação  de  processos  administrativos,  utilizando,  preferencialmente,  a  rede
mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.

Art.  5º  -  Os  documentos  produzidos  eletronicamente  e  juntados  aos  processos
eletrônicos com garantia de sua origem e de seu signatário, na forma estabelecida
nesta lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

Art.  6º  -  Os  documentos  digitalizados  fazem  a  mesma prova  que  os  originais,
ressalvada  a  alegação  de  adulteração  formalizada,  devidamente  motivada  e
fundamentada.

Parágrafo  único  -  Os  originais  dos  documentos  digitalizados  deverão  ser
preservados pelo interessado durante o prazo previsto na legislação, podendo ser
requerida a sua guarda no Poder Executivo.

Art. 7º - Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e
na hora do seu envio ao sistema eletrônico, com identificação do responsável.

Parágrafo único - A comprovação do dia e da hora poderá ser feita com a utilização
de carimbo de tempo emitido no âmbito da ICP-Brasil.

Art.  8º  -  Nos  processos  administrativos  eletrônicos,  as  comunicações  aos
interessados deverão ser feitas preferencialmente por meio eletrônico, desde que não
seja exigida legalmente outra espécie de comunicação.
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§ 1º  -  Para  a  utilização de comunicação eletrônica,  o  interessado deverá  estar
previamente credenciado na forma do art. 3º.

§ 2º -  A comunicação realizada na forma prevista neste artigo será considerada
pessoal para todos os efeitos legais.

§ 3º - Nos casos urgentes em que a comunicação feita na forma deste artigo puder
causar  prejuízo  a  quaisquer  das  partes  ou  nos  casos  em  que  for  evidenciada
qualquer tentativa de burla ao sistema, ela deverá ser realizada por outro meio que
atinja a sua finalidade.

Art. 9º - O envio de dados ou documentos de qualquer natureza em formato digital
poderá ser  feito  diretamente  pelo  interessado ou seus representantes legais,  sem
necessidade  da  intervenção  do  órgão  em  que  tramitar  o  processo  administrativo
eletrônico,  hipótese  em  que  o  recebimento  será  feito  de  forma  automática,
fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

Art. 10 - O Poder Executivo poderá realizar, por sistema de videoconferência ou
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, reunião
de órgão colegiado ou audiência pública, dentre outros atos processuais.

Parágrafo único - Excepcionalmente, o previsto no caput poderá ser utilizado nos
casos  de  interrogatório  e  depoimento,  desde  que a  medida  seja  necessária  para
atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública; e
II - responder à questão de ordem pública.
Art.  11  -  A conservação  dos  autos  do  processo  poderá  ser  efetuada  total  ou

parcialmente por meio eletrônico.
§  1º  -  Os autos dos processos eletrônicos  deverão ser  protegidos  por  meio  de

sistemas de segurança de acesso e de armazenamento digital que garantam sigilo,
autenticidade, rastreabilidade, preservação e integridade dos dados.

§ 2º - Os atos e documentos do processo, sejam os autos conservados total ou
parcialmente em meio eletrônico, deverão ser registrados em ordem cronológica, de
modo  a  impedir  a  inserção  retroativa  de  dados,  a  adulteração,  substituição  e
eliminação de informações.

§ 3º -  Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro



169
____________________________________________________________________________

órgão,  poder  ou  instância  superior,  que  não  disponham  de  sistema  compatível,
deverão ser  impressos em papel  e autuados,  seguindo a tramitação estabelecida
para os processos físicos.

Art. 12 - O arquivamento do processo eletrônico e do ato administrativo eletrônico
deve ser realizado de forma a garantir  a preservação dos documentos eletrônicos
pelos prazos decorrentes da aplicação das tabelas de temporalidade e destinação de
documentos de arquivo.

Art.  13  -  Os Poderes  Executivo,  Legislativo e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  o
Tribunal de Contas e a Defensoria Pública regulamentarão esta lei, no que couber, no
âmbito de suas respectivas competências.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.287/2011, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 674/2014*

Belo Horizonte, 27 de junho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  contrariedade  ao  interesse
público, à Proposição de Lei Complementar tombada sob o nº 143, que altera a Lei
Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do
Ministério Público do Estado.

Será objeto de veto o art. 15:
“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.”.”
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Razões do Veto
O dispositivo sub examine prevê o pagamento em espécie, a título de indenização,

das férias-prêmio não gozadas.
Quanto  ao  tema,  observa-se  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF  -  tem,

seguidamente,  negado  provimento  às  ações  que  visam  ao  pagamento  de  férias-
prêmio. Tal fato tem motivado a realização de estudo para eventual edição de súmula
vinculante com a finalidade de coibir tal pagamento.

Ressalto que o dispositivo em comento foi acrescentado durante a tramitação do
projeto  de  lei  na  Assembleia  Legislativa,  sem  o  necessário  estudo  de  impacto
orçamentário,  contrariando  o  disposto  no  inciso  II  do  art.  68  da  Constituição  do
Estado.

Nesses termos, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a opor o
veto  ao  art.  15  desta  Proposição  de  Lei  Complementar,  devolvendo-a,  por
conseguinte, ao necessário reexame dos membros da Assembleia Legislativa.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 675/2014*
Belo Horizonte, 27 de junho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada  deliberação  dessa

nobre  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  Gratificação
Complementar de Produtividade - GCP, de que trata a Lei nº 18.017, de 8 de janeiro
de 2009.

O projeto de lei que ora se propõe tem por objetivo alterar a forma de incorporação
da supramencionada gratificação ao vencimento básico dos cargos da carreira da
Advocacia Pública do Estado, com o intuito de equalizar os valores dos honorários de
sucumbência a que fazem jus, por lei, os integrantes da referida carreira.

Anoto que o pleito ora formalizado trata de questão de interesse público, tendo por
fundamento  primeiro  o  fortalecimento  da  Advocacia  Pública  mineira,  intento  esse
inequivocamente  alcançado  através  da  valorização  da  laboriosa  classe  dos
Procuradores do Estado.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.325/2014
Altera o § 3º do art. 68 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013.
Art. 1º - O § 3º do art. 68 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 68 - (...)
§ 3º - As parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade incorporadas nos

termos dos arts. 66, incisos I e II, e 67, incisos I e II, serão extintas nos percentuais e
nas datas de sua incorporação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 676/2014*

Belo Horizonte, 27 de junho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  inconstitucionalidade  e
contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei Complementar nº 142, que
altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, que trata da organização
e da divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Primeiro veto: O art. 4º da proposição
“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;”.
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Razões do Veto
Observa-se,  de  início,  que  o  dispositivo  em  comento  foi  acrescentado  pela

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG; porém, sem o necessário
estudo de  impacto  orçamentário.  Resta,  portanto,  configurada a  contrariedade ao
inciso II do art. 68 da Constituição Estadual, que determina que não será admitido
aumento da despesa prevista nos projetos sobre organização dos Tribunais.

Além disso, a alínea “c” do inciso IV do art. 66 da Constituição estabelece como
matéria de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, por seu Presidente, o projeto de
lei sobre a organização e a divisão judiciárias, bem como as suas alterações.

Segundo veto: O art. 21 da proposição
“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

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.”.

Razões do Veto
Ouvido o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a sua Presidência atesta

que a alteração proposta está tecnicamente incorreta.
A expressão “execuções criminais” constante no art. 61 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, a que se pretende alterar,  distingue apenas as sanções criminais, o que
reduz  o  âmbito  de  atuação  perante  o  termo  “execuções  penais”,  que  abrange
qualquer espécie de pena.

Ademais,  a  alteração  promovida  pela  ALMG  traduz  violação  ao  art.  97  da
Constituição do Estado, que assegura autonomia administrativa e financeira ao Poder
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Judiciário, não cabendo, portanto, ao Poder Legislativo, interferir na designação dos
órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Terceiro veto: O art. 48 da proposição
“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.”.

Razões do Veto
O  dispositivo  sub  examine  prevê  a  conversão  em  espécie,  paga  a  título  de

indenização, das férias prêmio não gozadas.
Consultado o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a sua Presidência

informa que, quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal - STF - tem, seguidamente,
negado provimento às ações que visam ao pagamento de férias-prêmio. Acrescenta,
ainda,  que  está  em  estudo,  no  âmbito  do  STF,  eventual  elaboração  de  súmula
vinculante  para  coibir  qualquer  ordenador  de  despesa  de  pagamento  de  férias
prêmio.

Além  disso,  o  dispositivo  em  comento  foi  acrescentado  pela  ALMG  sem  o
necessário estudo de impacto orçamentário, contrariando, uma vez mais, o inciso II
do art. 68 da Constituição Estadual.

Quarto veto: Os artigos 300-D, 300-E, 300-G e 300-J, 
acrescidos pelo art. 96, da proposição

“Art. 96 - (...)
Art. 300-D - A outorga de delegação a notário ou registrador é da competência do

Governador  do  Estado,  observada  a  ordem  de  classificação  no  concurso  de
provimento ou no concurso de remoção.

Art. 300-E - O novo delegatário será investido perante o Governador do Estado, no
prazo de trinta dias contados da publicação da outorga de delegação, prorrogáveis
por igual período, mediante requerimento expresso, e entrará em exercício perante o
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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-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-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.
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§ 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.”

Razões do Veto
Em  manifestação,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  sua

Presidência, sustenta os argumentos abaixo apresentados:
Os arts. 300-D e 300-E contrariam o disposto na Resolução nº 81, de 9 de junho de

2009,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  em  especial  os  artigos  13  a  15.  Tais
dispositivos preveem que a expedição do ato de outorga da delegação de serviço
notarial é competência do Presidente do Tribunal de Justiça; sendo a investidura na
delegação feita perante o Corregedor-Geral de Justiça, e o exercício perante o diretor
do Foro

A alteração do art. 300-G é imprópria, pois, para o desmembramento de serviços
notariais,  o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é necessária a edição de lei
específica.

Por sua vez, para a acumulação e a desacumulação de serviços notariais, que são
atos  provisórios,  incumbe ao  Juiz  Diretor  do  Foro  a  expedição  do  respectivo  ato
administrativo, não sendo necessário, pois, a edição de lei.

Por  fim,  o  art.  300-J  estabelece um regramento  desnecessário,  pois,  em Minas
Gerais,  a Lei  Estadual  e o Código de Normas que tratam do tema já cuidam do
assunto de forma completa.

Nesses termos, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar os
dispositivos acima mencionados desta Proposição de Lei Complementar, devolvendo-
a, por conseguinte, ao necessário reexame dos membros da Assembleia Legislativa.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
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- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 677/2014*
Belo Horizonte, 30 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 Tribunal  de Justiça do Estado de Minas
Gerais - TJMG - e do Fundo Especial do Poder Judiciário.

Ressalto, de início, que a suplementação de recursos destinada ao Poder Judiciário
requer  a  apreciação  e  a  edição  de  lei  pelo  Poder  Legislativo,  autorizando  o
incremento orçamentário.

Nesse contexto, este projeto de lei visa a atender despesas do Tribunal de Justiça
do  Estado  de  Minas  Gerais  nos  projetos  e  atividades  de  sua  competência
constitucional e legal,  conforme exposição de motivos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

As suplementações ora propostas serão custeadas com o excesso de arrecadação
das  receitas  de  Recursos  Ordinários,  de  Contribuição  Patronal  para  o  Fundo
Financeiro de Previdência - FUNFIP -, de Contribuição do Servidor para o FUNFIP do
TJMG  e  com  o  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  Recursos  Diretamente
Arrecadados - da Fundação Estadual de Meio Ambiente -, para atender ao convênio
nº 249/2010, firmado em 20 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 5.327/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Poder
Judiciário.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
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Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$228.309.097,05 (duzentos e vinte e oito milhões trezentos e
nove mil noventa e sete reais e cinco centavos), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, até o valor de R$27.309.097,05 (vinte
e sete milhões trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos);

II  -  despesas  com  proventos  de  inativos  civis  e  pensionistas,  até  o  valor  de
R$201.000.000,00 (duzentos e um milhões de reais);

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I - do excesso de arrecadação de recursos ordinários, no valor de R$27.309.097,05

(vinte e sete milhões trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos);
II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP,

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,  no valor de R$134.670.000,00
(cento e trinta e quatro milhões seiscentos e setenta mil reais);

III  -  do excesso de arrecadação da receita de  Contribuição do Servidor  para  o
FUNFIP,  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de
R$66.330.000,00 (sessenta e seis milhões trezentos e trinta mil reais);

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário, até o
limite de R$42.000,00 (quarenta e dois mil  reais),  para atender a outras despesas
correntes.

Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes
do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  recursos  diretamente  arrecadados,  da
Fundação  Estadual  de  Meio  Ambiente,  para  atender  ao  convênio  nº  249/2010,
firmado em 20 de Setembro de 2013, no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil
reais).

Art. 5º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.
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- Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 678/2014*

Belo Horizonte, 30 de junho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  contrariedade  ao  interesse
público, à Proposição de lei nº 22.289, que fixa o percentual da revisão anual dos
vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente
ao ano de 2013.

Serão objeto de veto os seguintes dispositivos:
“Art.  1º  -  Ficam  revistos,  a  partir  de  1º  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. 2º - (...)
Parágrafo único - (...)
II - a partir de 1º de janeiro de 2013, R$925,42 (novecentos e vinte e cinco reais e

quarenta e dois centavos);
(...)
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a

partir de 1º de janeiro de 2013.”
Consultada, a Advocacia-Geral do Estado sugeriu o veto parcial à Proposição de lei,

pelas razões que se seguem.
Razões do Veto

Os dispositivos sub examine preveem a retroação da aplicação do índice de revisão
dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado a 1º de
janeiro de 2013.

Quanto a isso, a Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas  para  as  eleições,  traz  em  seu  art.  73  as  práticas  vedadas  aos  agentes
públicos em ano eleitoral, consideradas pela Lei como medidas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.
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Dentre tais vedações, insere-se aquela contida no inciso VIII do art. 73, que impede,
na circunscrição do pleito, no período de cento e oitenta dias que antecede o pleito
até a posse dos eleitos, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos que
exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

Observa-se, pois, ser vedado, no mencionado período, a concessão de reajustes
gerais aos servidores públicos, à exceção da recomposição da perda de seu poder
aquisitivo e, nesse caso, desde que a perda a ser recomposta tenha por referência o
ano da eleição.

Nesse sentido, a fim de se garantir a não retroatividade do benefício remuneratório
concedido aos servidores públicos de que trata a Proposição de lei, em função das
limitações  do  período  eleitoral,  decidi  opor-lhe  veto  parcial,  somente  quanto  aos
dispositivos  que  têm  por  objetivo  retroagir  seus  efeitos  ao  ano  que  antecede  o
presente ano eleitoral, mantendo os dispositivos que dispõem sobre a recomposição
da perda do poder aquisitivo no ano de 2014.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  opor  o  veto  aos
transcritos  artigos  desta  Proposição  de  lei,  devolvendo-a,  por  conseguinte,  ao
necessário reexame dos membros da egrégia Assembleia Legislativa.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 679/2014
Belo Horizonte, 30 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 altera a Lei nº 21.380, de 30 de junho de 2014,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Belo  Vale  o  imóvel  que
especifica.

Informo que, no imóvel objeto da Lei nº 21.380, de 2014, situam-se dois prédios
públicos estaduais, a saber: o fórum da Comarca de Belo Vale e uma unidade da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Contudo, o referido imóvel, em razão de
sua grande metragem, comporta desmembramento.
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Nesse sentido, e de modo a viabilizar parte da sua doação ao Município de Belo
Vale, conforme autorização já prevista na Lei nº 21.380, de 2014, faz-se necessária a
edição de lei retificadora da área a ser doada, o que é o cerne do presente projeto de
lei, conforme notas técnicas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que faço anexar.

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.

Parecer Técnico SCRLP/DCGIM n° 150/2013
Belo Horizonte, 17 de setembro de 2013.
Assunto: Projeto de Lei n° 1.902/2011
Ref.: MEMO/SCRLP/DCGIM Nº 1270/2013
Belo Vale-09
Código do imóvel: 004411-,5
CT: 342/2012.
1 - Considerações Preliminares
Recebemos da DCGIM solicitação para que sejam efetuados vistoria e laudo de

avaliação no imóvel localizado na Rua Padre Jacinto, n° 134, no Município de Belo
Vale, onde funciona o Fórum da Comarca, a ser doado ao município. Na oportunidade
foram realizados vistoria e laudo de avaliação do imóvel localizado ao lado direito
deste, na RuaPadre Jacinto, n° 120, atualmente ocupado pela PMMG.

2 - Imóveis objeto das Vistorias
O imóvel objeto das vistorias consta do terreno urbano e benfeitorias, situados na

Rua Padre Jacinto, n° 134, onde funciona o fórum, e na Rua Padre Jacinto, n° 120,
onde funciona a PMMG - Bairro Centro, em Belo Vale. Tais imóveis estão dentro de
uma área que mede 795,38m² (área de escritura). Imóvel registrado sob a matrícula
n°  104,  no  livro 3,  folha  33,  de 5/9/1955,  no Cartório  de  Registro de  Imóveis  da
Comarca  de  Belo  Vale.  Foram  realizados  vistoria  nos  imóveis  e  levantamento
topográfico para desmembramento das áreas e dos imóveis no terreno. Os croquis e
memoriais descritivos das áreas encontradas seguem anexos.
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Conforme levantamentos topográficos e vistorias, as áreas encontradas ocupadas
pelo Fórum apresentam 398m² e a área ocupada pela PMMG apresenta 363m².

3 - Parecer Técnico
Em vistoria e medição in loco, constata-se que o prédio onde funciona o fórum tem

uma área construída de 343,28m², apresentando na parte da frente salas de piso em
ardósia, forro em madeira, iluminação feita por lâmpadas fluorescentes e salas com
divisórias de eucatex. Na parte dos fundos, o imóvel constitui-se de dois pavimentos:
o segundo pavimento tem porta de entrada e janelas de metalon com vidros foscos,
salas com pisos em madeira, banheiros e copa com pisos em cerâmica. O primeiro
pavimento tem pisos em ardósia, janelas de correr em metalon com vidros foscos,
forro  em  laje,  iluminação  fluorescente,  paredes  rebocadas  e  pintadas  a  látex.  O
imóvel necessita de reformas.

A casa onde funciona a PMMG tem uma área construída de 164,84m², conforme
medição in loco, apresentando salas de piso em cerâmica e forro em PVC. A varanda
temm piso em cimento grosso e cobertura com telhas de cerâmica e engradamento
de madeira. A cozinha tem piso em cerâmica e há cerâmica também a meia altura
nas paredes. Salas com portas de madeira tipo prancheta, iluminação fluorescente,
paredes rebocadas e pintadas a látex. Janelas basculantes de metalon com vidros
lisos, porta de entrada de metalon de correr apresentando vidros lisos. Banheiros com
pisos  em  cerâmica  e  também  cerâmica  a  meia  altura.  Cômodos  de  pisos  em
cerâmica, paredes rebocadas e pintadas a látex, portas de madeira tipo prancheta,
janelas basculantes de empurrar apresentando vidros lisos. O imóvel necessita de
reformas.

Segue quadro demonstrativo com o valor estimado das benfeitorias e dos terrenos
dos imóveis.

QUADRO RESUMO DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
* - O Quadro contendo o resumo da avaliação dos imóveis foi publicado no Diário

do Legislativo, de 2/7/2014.
Atenciosamente,
Mauro  Vidigal,  engenheiro  civil  -  CREA-MG:  50.282/D  -  Elton  Macedo  Braga,

coordenador de engenharia da DCGIM.
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PROJETO DE LEI Nº 5.326/2014
Altera a Lei nº 21.380, de 30 de junho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Belo Vale o imóvel que especifica.
Art.  1º  -  O art.  1º da Lei  nº 21.380, de 30 de junho de 2014, fica acrescido do

seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 1º - (...)
§ 2º - Excluem-se, por desmembramento do imóvel objeto da doação de que trata o

caput,  as áreas construídas situadas à Rua Padre Jacinto, nº 134, e à Rua Padre
Jacinto, nº 120, de 343,28m² e 164,84m², afetadas ao funcionamento do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais e da Polícia Militar de Minas Gerais, no Município de Belo
Vale.”.

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.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.006/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação para Pesquisa e Evolução da Consciência
Humana Uberaba, 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 em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação para

Pesquisa e Evolução da Consciência Humana Uberaba, com sede no Município de
Uberaba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo
a difusão de atividades assistenciais, recreativas e educacionais, sem cunho político
ou partidário.

Na consecução desse propósito,  a instituição  promove pesquisas e registros do
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estudo da consciência humana, coordena grupos de estudo e realiza eventos nas
áreas  social,  cultural  e  espiritual  voltados  ao  estudo  da  consciência  humana  e
desenvolve ações comunitárias, entre outras atividades.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos
cidadãos  do  Município  de  Uberaba,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.006/2013, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.905/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo Teatral Amador Sol - Grutas -, com sede no
Município de Araguari.

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  4.905/2014 pretende declarar  de  utilidade pública  o  Grupo

Teatral Amador Sol - Grutas -, com sede no Município de Araguari, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo promover peças teatrais e
espetáculos de artes cênicas.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  conferências,  festivais,  mostras,
simpósios e eventos correlatos à arte e à cultura.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido no Município de Araguari pelo
Grupo Teatral  Amador Sol - Grutas - em favor da promoção da cultura e da arte,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.905/2014 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.231/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

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 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 5.231/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora de Animais de Varginha, com sede no Município de Varginha,
pessoa jurídica de direito privado voltada para a assistência e proteção aos animais.

Nesse  intuito,  a  instituição  busca  prevenir  os  abusos,  maus-tratos  e  atos  de
crueldade praticados contra animais, promover a punição de seus autores de acordo
com as leis, regulamentos e posturas já existentes, trabalhar pela criação de outras
leis de mais amplitude e eficiência. Além disso, propõe-se a fundar e manter hospitais
para animais inválidos e doentes, bem como abrigos para os abandonados. Inclui-se
também entre seus objetivos promover a educação, principalmente das crianças, no
sentido de despertar o respeito pelos animais.

Num momento em que a proteção aos animais vem ensejando discussões e dando
origem a várias proposições nesta Casa Legislativa, julgamos meritório conceder o
título de utilidade pública a uma associação voltada para esse fim.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.231/2014, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.247/2014
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Mineira do Acidente Vascular  Cerebral,
com sede no Município de Lagoa Santa.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.247/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira  do  Acidente  Vascular  Cerebral,  com  sede no Município  de  Lagoa  Santa,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo coletar informações a respeito do acidente vascular cerebral, realizar e
estimular pesquisas científicas para aperfeiçoar terapias e diagnósticos e promover
ações que facilitem o acesso e e o atendimento do paciente.

Com esse propósito,  a instituição busca promover campanhas para esclarecer a
sociedade  sobre  a  doença,  patrocinar  o  desenvolvimento  de  novos  produtos  e
equipamentos  pertinentes  ao  atendimento  aos  pacientes  e  realizar  cursos  e
seminários referentes ao assunto.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.247/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.255/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Infiltrados do Santa
Tereza, 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  5.255/2014 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Bloco Caricato Infiltrados do Santa Tereza, com sede no Município de Belo
Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por
finalidade promover atividades recreativas e culturais para os seus associados.

A instituição promove ainda atividades para a inclusão social de menores carentes e
de deficientes  físicos, com o intuito  de difundir  o espírito de união, fraternidade e
solidariedade.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela entidade no Município de
Belo Horizonte, consideramos válida a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.255/2014, na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.264/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em comento tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Cultural  Bartolomeu  de  Almeida
Franca, com sede no Município de Jequitinhonha.
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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  5.264/2014 objetiva  declarar  de  utilidade  pública  o  Grêmio

Cultural Bartolomeu de Almeida Franca, com sede no Município de Jequitinhonha,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo formar
músicos, difundir a arte da música na região, constituir grupo de dança, coral e teatro.

Para  tanto,  a  instituição  vem  promovendo  atividades  culturais  e  sociais,
incentivando o intercâmbio entre os municípios do Vale do Jequitinhonha.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido por essa entidade em favor do
processo  de  formação  cultural  do  ser  humano,  especialmente  no  Vale  do
Jequitinhonha, consideramos válida a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.264/2014 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 438/2011
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria  do  deputado Célio  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  438/2011  obriga  os

serviços de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas a afixarem,
em local visível, cartaz informando sobre a isenção do pagamento de emolumentos
prevista nas Leis nºs 12.461, de 1997, e 13.643, de 2000.

Aprovada a proposição em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna a matéria
a esta comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.



188
____________________________________________________________________________

Fundamentação
O projeto sob comento obriga os serviços de registro de títulos e documentos e civil

de pessoas jurídicas a afixarem, em local visível, cartaz informando sobre a isenção
do pagamento de emolumentos prevista nas Leis nºs 12.461, de 1997, e 13.643, de
2000.

Verificamos que no primeiro turno as comissões se manifestaram favoravelmente à
aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, que não alterou o seu conteúdo.

Em breve resumo, ressaltamos que: não se vislumbrou óbices de natureza jurídico-
constitucional  a  impedir  a  normal  tramitação do projeto;  o  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  se  manifestou,  de  forma oficial,  favorável  à  aprovação  da  proposição;  os
serviços notariais e de registro são executados em caráter privado, por delegação do
poder público estadual; a afixação de cartazes confere mais efetividade à legislação
citada, divulgando a informação sobre a isenção do pagamento de emolumentos; a
medida é de proteção aos usuários dos serviços cartorários, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor - CDC -; sob o prisma da ação governamental cabe ao Estado
regulá-lo, para evitar distorções em relação aos supracitados serviços e, finalmente,
não há geração de despesas para o Estado e, portanto, o projeto em epígrafe não
fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A proposição, portanto, encontra-se em conformidade com os princípios e normas
que regem a administração pública, não havendo óbice que impeça a sua tramitação
nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Ante  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

438/2011 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 1° de julho de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Inácio Franco - Sargento

Rodrigues.
PROJETO DE LEI Nº 438/2011

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a
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contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de  Fiscalização
Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 21 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica acrescido do

seguinte art. 21-B:
“Art.  21-B -  O Oficial  de Registro de Títulos e Documentos e Civil  das Pessoas

Jurídicas afixará,  nas dependências  do serviço,  em local  visível,  de fácil  leitura e
acesso  ao  público,  cartazes  informando  os  atos  de  sua  competência  que  estão
sujeitos a gratuidade.”.

Art. 2º - O art. 30 da Lei nº 15.424, de 2004, fica acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 30 - (...)
V - não afixar os cartazes de que trata o art. 21-B desta lei.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2014

ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO
ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO REFERENTE AO

EXERCÍCIO DE 2012 (*)
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência

prevista no art. 62, inciso XX, da Constituição do Estado, e observando o disposto
nos arts. 207 e 216 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades da prestação
de contas do governador do Estado relativa ao exercício de 2012, encaminhadas por
meio  da  Mensagem  n°  396,  de  1º/4/2013,  publicada  no  Diário  do  Legislativo em
4/4/2013.

NOTAS TÉCNICAS
Demonstrações Contábeis e Regime Contábil
As  demonstrações  contábeis  foram  elaboradas  de  acordo  com  as  Normas

Brasileiras  de  Contabilidade  e  em  conformidade  com  os  princípios  contábeis
geralmente aceitos, os critérios e as disposições da Lei Federal n° 4.320, de 1964, da
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), e atendendo à Lei Orçamentária Anual, Lei n° 20.026 de 10 de janeiro de
2012,  tendo  sido  adotado  o  regime  contábil  de  caixa  para  reconhecimento  e
apropriação da receita e de competência para as despesas, em conformidade com o
art. 35 da citada Lei Federal n° 4.320, de 1964.

Empresas Dependentes
A  execução  orçamentária  da  receita  e  da  despesa  das  Empresas  Estatais

Dependentes Emater,  Epamig e Rádio Inconfidência integram o Balanço Geral  do
Estado, parte III, Administração Indireta - Fundos Estaduais e Execução Orçamentária
das Empresas Estatais Dependentes. Para fins deste relatório, tais informações foram
consideradas somente na análise referente à Execução Orçamentária, não fazendo
parte  dos  dados  dispostos  nos  Balanços  Financeiro  e  Patrimonial  nem  do
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O  balanço  orçamentário  tem  por  finalidade  demonstrar  a  receita  prevista  e  a
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arrecadada, bem como o crédito autorizado e a despesa executada no exercício.
Na parte das receitas, os valores estimados são os dispostos na Lei Orçamentária.

Demonstra-se,  também,  a  previsão  atualizada  da  receita,  bem  como  o  valor
efetivamente  arrecadado,  e  a  diferença  entre  este  último  e  a  previsão  inicial  no
exercício financeiro.

Na  parte  da  Despesa  constam  o  crédito  inicial,  o  crédito  autorizado,  a  efetiva
execução no período e a diferença.

Resultado
A realização total da receita orçamentária atingiu o montante de R$65,25 bilhões,

enquanto a execução da despesa foi de R$63,17 bilhões. Apurou-se um resultado
orçamentário superavitário de R$2,08 bilhões.

TABELA Nº 1
Demonstrativo do Balanço Orçamentário - 2012

* -  A Tabela 1  contendo o Demonstrativo do  Balanço Orçamentário  de  2012 foi
publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

Receita Orçamentária
A receita  orçamentária  fiscal  arrecadada em  2012  alcançou o  total  de  R$65,25

bilhões,  demonstrando  um  aumento  de  R$10,41  bilhões,  com  variação  nominal
positiva  em  relação ao  exercício  de  2011  de  18,97%,  já  descontados  os  valores
referentes  às  deduções  para  o  Fundeb  e  da  remuneração  dos  investimentos  do
regime próprio de previdência em renda fixa.

TABELA Nº 2
Comparativo da Receita Orçamentária Fiscal - 2011/2012

* - A Tabela 2 contendo o Comparativo da  Receita Orçamentária Fiscal, período
2011/2012, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

Receitas Correntes
São receitas correntes as decorrentes das atividades operacionais da administração

pública,  tais  como  receita  tributária,  transferências  correntes,  de  serviços,  de
contribuições, entre outras. As receitas correntes atingiram uma arrecadação superior
a R$59,49 bilhões, apontando um crescimento de 11,93% em relação ao exercício de
2011.
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TABELA Nº 3
Comparativo das Receitas Correntes - 2011/2012

* - A Tabela 3 contendo o Comparativo das Receitas Correntes, período 2011/2012,
foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

Receitas de Capital
São receitas de capital as provenientes da captação de recursos por intermédio de

operações de crédito e da conversão em espécie de bens e direitos, entre outros. As
receitas  de  capital  atingiram  uma  arrecadação  de  R$5,76  bilhões,  acusando  um
acréscimo da ordem de 240,02% em relação aos valores apresentados em 2011.

TABELA Nº 4
Comparativo das Receitas de Capital - 2011/2012

* - A Tabela 4 contendo o Comparativo das Receitas de Capital, período 2011/2012,
foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

Despesa Orçamentária
A despesa orçamentária é constituída de todos os gastos que o Estado realizou

objetivando executar ações de governo previamente estabelecidas nos instrumentos
de planejamento, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo. As despesas em
2012 foram de R$63,17 bilhões.

As despesas correntes tiveram um crescimento nominal de 9,32%, se comparadas
ao exercício anterior, e têm como principal composição as despesas com Pessoal e
Encargos Sociais, significando 43,87% do total da despesa corrente do Estado.

A despesa de capital totalizou R$7,60 bilhões, representando 12,02% da despesa
total do Estado, e apresentou um crescimento de 35,04% em relação a 2011.

Do montante da despesa de capital, destacam-se os Investimentos e as Inversões
Financeiras, que totalizaram R$3,59 bilhões, representando 47,25% desta.

A despesa total com o serviço da dívida, que inclui o pagamento de Juros, Encargos
e Amortização da dívida do Estado, atingiu o montante de R$6,35 bilhões. De juros e
encargos o Estado pagou em torno de R$2,35 bilhões, significando uma queda de
8,59% em relação ao valor desembolsado em 2011. Já a despesa com amortização
da dívida, em 2012, atingiu R$4,01 bilhões, superior em 145,49% ao valor pago em
2011. Esse expressivo aumento se deve à amortização parcial do contrato da dívida
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do Estado com a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, originada na
década  de  1990,  ocasião  em  que  o  Estado  assumiu  os  saldos  da  “Conta  de
Resultados a Compensar” - CRC.

TABELA Nº 5
Comparativo da Despesa Orçamentária Realizada 2011-2012

*  -  A Tabela  5  contendo  o  Comparativo  da  Despesa  Orçamentária  Realizada,
período 2011/2012, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro sinteticamente pode ser assim entendido: Saldo financeiro do

exercício  anterior  (+)  Entradas  (orçamentárias  e  extraorçamentárias)  (-)  Saídas
(orçamentárias e extraorçamentárias) (=) Saldo financeiro para o exercício seguinte.

TABELA Nº 6
Demonstrativo do Balanço Financeiro - 2012

* - A Tabela 6 contendo o Demonstrativo do Balanço Financeiro 2012 foi publicada
no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

BALANÇO PATRIMONIAL
Tem por finalidade demonstrar quantitativa e qualitativamente a situação patrimonial

do Estado, ou seja, seus bens, direitos e obrigações. Na área pública, as contas de
compensação,  em  que  são  registrados  os  bens,  os  valores,  as  obrigações  e  as
situações que, mediata ou imediatamente, possam afetar o patrimônio, também são
evidenciadas no Balanço Patrimonial.

TABELA Nº 7
Demonstrativo da Síntese do Balanço Patrimonial Consolidado - 2012

*  -  A  Tabela  7  contendo  o  Demonstrativo  da  Síntese  do  Balanço  Patrimonial
Consolidado 2012 foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

INDICADORES FISCAIS
Receita Corrente Líquida
A receita corrente líquida é constituída pelo somatório da arrecadação no período

de 12 meses da receita corrente do Estado, deduzidos os valores transferidos aos
municípios, referente à participação destes na receita tributária; a transferência ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
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Profissionais da Educação - Fundeb -; a contribuição dos servidores para custeio de
aposentadorias; e a compensação entre regimes previdenciários. O valor apurado em
2012 foi de R$40,37 bilhões.

Despesa de Pessoal
A despesa de pessoal engloba o dispêndio com pessoal ativo e inativo, pensionistas

e terceirizados.
Poder Executivo
Em  2012,  a  despesa  de  pessoal  do  Poder  Executivo  atingiu  o  percentual  de

40,73%, enquanto em 2011 foi de 38,85% da receita corrente líquida.
Despesa de Pessoal Consolidada - Todos os Poderes e Ministério Público
O percentual apurado na despesa de pessoal consolidada, que engloba todos os

Poderes do Estado, foi de 50,12%, dentro do limite estabelecido pela LRF, ficando
inclusive abaixo do limite prudencial de 57%.

TABELA Nº 8
Comparativo da Despesa com Pessoal - Todos os Poderes - 2011/2012

*  -  A Tabela  8  contendo o  Comparativo  da  Despesa com Pessoal  de  todos  os
poderes, período 2011/2012, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

Dívida Consolidada Líquida
A dívida consolidada líquida demonstra a capacidade de endividamento do Estado,

que não pode ultrapassar duas vezes a RCL. O Estado manteve-se enquadrado nos
limites estabelecidos pela LRF e atingiu o percentual de 174,54%.

TABELA Nº 9
Evolução da Dívida Consolidada Líquida X RCL - 2007 a 2012

* - A Tabela 9 contendo a evolução da Dívida Consolidada Líquida X RCL, período
2007/2012, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

Resultado Nominal
Apresenta  o  resultado  que  expressa,  na  apuração  das  necessidades  de

financiamento  do  setor  público,  o  valor  da  variação  da  dívida  líquida  de  um
determinado  setor  público  em  um  certo  período  de  tempo.  O  resultado  nominal
apurado em 2012 foi da ordem de R$2,83 bilhões, enquanto a meta para o exercício
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foi de R$6,90 bilhões. Em 2011, o resultado nominal foi de R$6,22 bilhões, e a meta
fixada pela LDO era de R$1,92 bilhão.

Resultado Primário
Demonstra o resultado alcançado pelo governo mediante o confronto entre a receita

e a despesa orçamentárias excluídas destas as de caráter financeiro. No exercício de
2012, o resultado primário foi de R$3,07 bilhões, enquanto a meta estabelecida pela
LDO foi de R$3,21 bilhões. Em 2011, o resultado alcançado foi de R$2,76 bilhões, e a
meta era de R$2,82 bilhões.

INDICADORES CONSTITUCIONAIS
TABELA Nº 10

Despesa com Ensino - MDE e Saúde - ASPS/LRF - 2012
* - A Tabela 10 contendo a Despesa com Ensino - MDE e Saúde - ASPS/LRF, ano

de 2012, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.
TABELA Nº 11

Demonstrativo da Aplicação de Recursos no Amparo e Fomento à Pesquisa à Conta
de Recursos Ordinários - 2012

* - A Tabela 11 contendo o Demonstrativo da Aplicação de Recursos no Amparo e
Fomento à Pesquisa à Conta de Recursos Ordinários, ano de 2012, foi publicada no
Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

PLENO(**)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2013
RELATOR: Conselheiro Mauri Torres
REVISOR: Conselheiro José Alves Viana
AUDITOR: Hamilton Coelho
PROCESSO N° 886.510 - Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, exercício de

2012.
O Tribunal emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2012,

com recomendações e determinações.
O governador do Estado de Minas Gerais interpôs pedido de reexame do parecer

prévio emitido pelo Tribunal de Contas em face do percentual de recursos aplicados



197
____________________________________________________________________________

na  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  -  MDE  -,  considerado  na  decisão
proferida na Sessão Extraordinária de 19/6/2013, do Tribunal Pleno.

SESSÃO DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014
RELATOR: Conselheiro Gilberto Diniz
PROCESSO N° 896.626 - Pedido de reexame (apenso à Prestação de Contas nº

886.510, exercício de 2012).
O Tribunal  conheceu o pedido de reexame e, em análise de mérito,  acolheu as

razões apresentadas pelo governador do Estado de Minas Gerais.
Plenário Governador Milton Campos, 19 de fevereiro de 2014
Adriene Andrade
Conselheira Presidente
(*)  extraídas do Relatório  Contábil,  peça integrante do Balanço Geral  do Estado

relativo ao exercício de 2012.
(**) extraído do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.341

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.

Art.  3º  -  O  Município  de  Machado  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação 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 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.342
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
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.343
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.344
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:
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
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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.
2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.345
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.346
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
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.347
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.348
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.349
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
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
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.350
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 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
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.351
Altera o art. 3° da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, que reorganiza o

Conselho Estadual de Educação, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O caput do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação será composto, a partir de 1° de janeiro

de 2016, por vinte e quatro membros, nomeados pelo Governador do Estado dentre
pessoas de notório saber e experiência em matéria de educação, da seguinte forma:

I  -  50%  (cinquenta  por  cento)  de  seus  membros  serão  de  livre  escolha  do
Governador do Estado;

II - 50% (cinquenta por cento) de seus membros serão escolhidos pelo Governador
do Estado, sendo:

a)  no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg;

b)  no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

c)  até  dez  membros  escolhidos  a  partir  de  lista  elaborada  por  entidades  da
sociedade civil relacionadas com a área de atuação do Conselho.”.

Art. 2º - A partir  da data de publicação desta lei até 31 de dezembro de 2015, o
Conselho Estadual de Educação será composto por vinte e sete membros, nomeados
pelo  Governador  do  Estado  dentre  pessoas  de  notório  saber  e  experiência  em
matéria de educação, da seguinte forma:

I - treze de seus membros serão de livre escolha do Governador do Estado;
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.352
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.353
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  os  imóveis  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Açucena os

seguintes imóveis situados no Centro daquele município 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.354
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.355
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.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.356
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

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.357
Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Sete  Lagoas  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 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.

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.358
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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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°.

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.359
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
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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 - 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.360
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.361
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.362
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 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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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 contendo a relação dos lotes da Quadra 75-C foi publicado no Diário

do Legislativo, de 3.7.2014.
II - Quadra 75-E:
* - O quadro contendo a relação dos lotes da Quadra 75-E foi publicado no Diário

do Legislativo, de 3.7.2014.
III - Quadra 75-F:
* - O quadro contendo a relação dos lotes da Quadra 75-F foi publicado no Diário do

Legislativo, de 3.7.2014.
IV - Quadra 77-A:
* - O quadro contendo a relação dos lotes da Quadra 77-A foi publicado no Diário do

Legislativo, de 3.7.2014.
V - Quadra 77-B:
* - O quadro contendo a relação dos lotes da Quadra 77-B foi publicado no Diário

do Legislativo, de 3.7.2014.

ATAS
ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência: Mensagens nºs 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678 e 679/2014
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 5.322, 5.323 e 5.324/2014, o Veto Parcial à
Proposição de Lei  Complementar  nº  143,  o Projeto  de Lei  nº  5.325/2014,  o Veto
Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 142, o Projeto de Lei nº 5.327/2014, o
Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  22.289  e  o  Projeto  de  Lei  nº  5.326/2014,
respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.328  a  5.340/2014  -
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Requerimentos nºs 8.425 a 8.440/2014 - Requerimentos da deputada Maria Tereza
Lara e do deputado André Quintão e do deputado Gilberto Abramo - Questões de
Ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de número regimental
para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João
Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo
Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Tiago Ulisses - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h10min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

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

MENSAGEM Nº 671/2014
-  A Mensagem  nº  671/2014,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  5.322/2014,  foi

publicada na edição anterior.
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MENSAGEM Nº 672/2014
-  A Mensagem  nº  672/2014,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  5.323/2014,  foi

publicada na edição anterior.
MENSAGEM Nº 673/2014

-  A Mensagem  nº  673/2014,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  5.324/2014,  foi
publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 674/2014
-  A Mensagem nº 674/2014,  encaminhando o  Veto  Parcial  à  Proposição de Lei

Complementar nº 143, foi publicada na edição anterior.
MENSAGEM Nº 675/2014

-  A Mensagem  nº  675/2014,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  5.325/2014,  foi
publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 676/2014
-  A Mensagem nº 676/2014,  encaminhando o  Veto  Parcial  à  Proposição de Lei

Complementar nº 142, foi publicada na edição anterior.
MENSAGEM Nº 677/2014

-  A Mensagem  nº  677/2014,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  5.327/2014,  foi
publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 678/2014
- A Mensagem nº 678/2014, encaminhando o Veto Parcial à Proposição de Lei nº

22.289, foi publicada na edição anterior.
MENSAGEM Nº 679/2014

-  A Mensagem  nº  679/2014,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  5.326/2014,  foi
publicada na edição anterior.

OFÍCIOS
Da Sra. Ana Lúcia de Oliveira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa  com  Deficiência  da  OAB-MG,  manifestando  o  apoio  dessa  comissão  ao
Projeto de Lei nº 1.055/2011. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Aracy Maria da Silva Lêdo, presidente da Federação Nacional das Apaes,
agradecendo a homenagem prestada por  esta Casa pelos 60 anos de criação da
Apae.



216
____________________________________________________________________________

Do Sr. Carlos Guimarães Jr., presidente da Minaspetro, encaminhando exemplar do
Relatório  Anual da Revenda de Combustíveis de 2014,  produzido pela Federação
Nacional  do  Comércio  de  Combustíveis  e  de  Lubrificantes.  (-  À  Comissão  de
Turismo.)

Do  Sr.  João  Batista  da  Silva,  chefe  do  Serviço  de  Auditoria/MG-MS  do
Departamento Nacional de Auditoria do SUS, encaminhando cópia do relatório final
da Auditoria nº 13.433. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Marcelo Jorge Medeiros, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
do Ministério  do  Meio  Ambiente  (substituto),  informando a  liberação dos  recursos
financeiros referentes ao convênio que menciona, firmado entre essa secretaria e o
Município de Belo Horizonte.(- 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.  Marcelo  Lana  Franco,  presidente  da  Epamig,  encaminhando  memorial
descritivo da Fazenda Experimental da Epamig, à qual se refere o Projeto de Lei nº
4.936/2014. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Paulo Henrique Senra Carneiro Barbosa, promotor de justiça, agradecendo o
apoio  desta  Casa  na  aprovação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  62/2014.  (-
Anexe-se ao referido projeto de lei complementar.)

Da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento, encaminhando estimativa das
receitas  para  o  exercício  2015  e  demonstrativo  da  receita  corrente  líquida.  (-  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.)

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 5.328/2014

Institui o Dia do Bombeiro Militar de Minas Gerais, a ser comemorado anualmente,
no dia 31 de agosto.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Dia  do  Bombeiro  Militar  de  Minas  Gerais,  a  ser

comemorado anualmente, no dia 31 de agosto.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Liza Prado
Justificação: A origem do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais,

com legislação específica, remonta aos tempos da construção da capital, conforme a
“História Média de Belo Horizonte”, do historiador Abílio Barreto, edição de 1936.

A missão do Corpo de Bombeiros Militar  do Estado de Minas Gerais é servir  à
sociedade mineira com atividades preventivas e de resposta a sinistros, garantindo a
proteção  à  vida,  ao  patrimônio  e  ao  meio  ambiente  e  contribuindo  com  a
transformação do Estado, além de ser referência para a população e bombeiros de
outros Estados em ações de prevenção e proteção à vida.

A referida corporação tem competência para coordenar e executar ações de defesa
civil,  prevenção, combate e perícia de incêndios, socorro, busca e salvamento, em
cumprimento à sua missão constitucional, cuja meta é a melhoria da qualidade de
vida e o atendimento do bem comum.

Salienta-se que essa respeitada instituição é de extrema relevância e necessária
para a garantia da segurança pública. Por isso, é com muita honra que pretendemos
instituir o Dia do Bombeiro Militar de Minas Gerais.

Assim, conto com o apoio dos meus colegas 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. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.329/2014

Declara de utilidade pública a Associação Equestre Vale Verde de Curvelo, com
sede no Município de Curvelo.

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

Curvelo, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Célio Moreira
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

entidade em apreço, sem fins lucrativos, que tem por finalidades promover o exercício
da cidadania, a geração do trabalho e renda e contribuir para o desenvolvimento dos
seus associados, entre outras.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a religião, cor,
sexo  e  condição  social  das  pessoas  assistidas  e  atende  com  observância  dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  associação  encontra-se  em  pleno  e  regular
funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas
idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os
requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.330/2014
Autoriza o Poder Executivo a fazer a doação definitiva do imóvel que especifica ao

Município de Dionísio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar definitivamente ao Município de

Dionísio, que já possui escritura de doação, o terreno situado na localidade de Vila
Benjamim Araújo, Município de Dionísio, registrado o lote sob o nº 15.427, fls. 239 do
Livro 3-H, conforme escritura pública lavrada pelo tabelião de Dionísio, com área de
2.304m² (dois mil, trezentos e quatro metros quadrados), confrontando pela frente,
numa extensão de 48m (quarenta e oito metros), com a Rua 14 de Julho; pelo lado
direito, numa extensão de 48m (quarenta e oito metros), com os doadores; e pelos
fundos, numa extensão de 48m (quarenta e oito metros), com os doadores.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um
grupo escolar.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados 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, 1º de julho de 2014.
Celinho do Sinttrocel
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.331/2014

Altera o 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.

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 § 5º, passando seu § 5º a vigorar como § 6º:
“Art. 3º - (...)
§ 5º - Além das instalações sanitárias acessíveis previstas no inciso VIII do caput e

na  legislação  vigente,  os  edifícios  de  uso  público  especificados  em  regulamento,
considerados o porte do estabelecimento,  a natureza de seu uso e o número  de
frequentadores,  contarão  com  sanitários  acessíveis  que  possuam  entrada
independente,  de  modo  a  possibilitar  que  a  pessoa  com  deficiência  ou  com
mobilidade reduzida possa utilizar a instalação sanitária acompanhada de pessoa do
sexo oposto.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  Este  projeto  pretende  dar  efetividade  aos  direitos  da  pessoa  com

deficiência por meio de alterações pontuais na Lei nº 11.666, de 1994.
A referida lei, que estabelece diretrizes de construção e adaptação às pessoas com

deficiência, pode eventualmente encontrar implementação mitigada ou até bastante
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prejudicada  em  razão  de  algumas  de  suas  disposições,  as  quais  merecem  ser
especificadas de forma mais detida.

Em razão disso,  propomos a alteração no art.  3º  da  Lei  nº  11.666,  de forma a
atualizar a norma estadual à luz da legislação federal que trata sobre o tema, mais
especificamente a  Norma Brasileira nº  9.050 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas,  de  2004 -  ABNT NBR 9050:2004,  considerando-se inclusive  o  texto do
projeto de revisão da referida norma, o qual se encontra em consulta desde agosto de
2012.

A intenção é estatuir que a construção, ampliação ou reforma de edifícios de uso
público  destinados  ao  uso  coletivo  em  Minas  Gerais  disponham  de  sanitário  ou
banheiro  acessível  com  entrada  independente  dos  demais,  possibilitando  que
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que precisam de auxílio para realizar
atividades de autocuidado entrem acompanhadas nessas instalações por pessoas do
sexo oposto.

Essa  medida  encontra-se  em  sintonia  com  os  princípios  da  Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do
Decreto Legislativo nº  186,  de  9/7/2008,  e promulgada pelo Decreto  nº  6.949,  de
25/8/2009,  entre  os  quais  destacamos  a  acessibilidade  e  a  plena  e  efetiva
participação e inclusão na sociedade.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.332/2014
(Ex-Projeto de Lei nº 1.205/2000)

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caetanópolis  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 Caetanópolis o

imóvel de propriedade do Estado constituído dos lotes nº 13 e 14 do quarteirão n° 12,
situado nesse município, na Rua Conselheiro Barbosa da Silva, com área de 2.025m²
(dois mil e vinte e cinco metros quadrados), conforme a escritura pública transcrita
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sob o n° 850, às fls. 224 v/226 do livro 3, no Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Paraopeba.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput deste artigo se destinará a construção
da Câmara Municipal de Caetanópolis e outros prédios públicos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contado 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 Reuniões, 1º de julho de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  O terreno objeto deste projeto de lei é um imóvel do Estado que se

encontra ocioso, pois a escola Olívia Dale Mascarenhas, que funcionava no local, foi
transferida  para  outro  maior,  cedido  pela  prefeitura.  Hoje  o  lugar  se  encontra
abandonado e apresenta riscos à população.

Salientamos  que o  terreno já  foi  cedido  recentemente,  por  meio  de  contrato,  à
Prefeitura Municipal,  e sua doação servirá aos propósitos da comunidade, que irá
construir  no  local  a  Câmara  Municipal,  além  de  outros  aparatos  para  servir  à
população local.

- 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 5.333/2014
Declara patrimônio histórico e cultural do Estado o ofício das quitandeiras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarado  patrimônio  histórico  e  cultural  do  Estado  o  ofício  das

quitandeiras.
Art. 2° - 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. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: A história de Minas é bem representada pela sua gastronomia e retrata
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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. 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, que no entanto 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.

Dentre as diversas manifestações gastronômicas associadas à identidade mineira,
a quitanda ocupa lugar de destaque. No estado, diferentemente do restante do país, a
palavra  quitanda refere-se  à  pastelaria  caseira,  ou  seja,  os  bolos,  roscas,  broas,
biscoitos,  sequilhos  etc.  Nesse  tipo  de  comércio,  predominante  em  pequenos
municípios, a venda se dá por encomendas.

Muitas tradições que envolvem o preparo e o consumo das quitandas persistem até
hoje no interior de Minas. Entretanto, o ofício das quitandeiras ainda não foi registrado
como patrimônio cultural imaterial, embora ele seja popularmente reconhecido como
tal em manifestações culturais,  como o Festival da Quitanda, que acontece há 13
anos no município de Congonhas.

Com efeito, enquanto símbolo do Estado de Minas Gerais, as quitandas e o ofício
das quitandeiras estão diretamente associadas à identidade regional, tornando-as um
“monumento” da memória afetiva da região.

Faz-se  necessário,  portanto,  tornar  patrimônio  os  saberes  e  as  práticas  que
envolvem o ofício das quitandeiras, de forma a valorizá-los, preservá-los e difundi-los
em seus múltiplos aspectos. Só assim estarão garantidas as salvaguardas inerentes
aos  bens  formalmente  registrados  como  patrimônios  culturais,  garantindo  a
transmissão do saber fazer das quitandas e a consequente continuidade do ofício.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos
nobres pares, membros desta casa, à aprovação deste projeto.
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- 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 5.334/2014
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Itaguara.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  desafetado  o  trecho  da  Rodovia  MG-040  compreendido  entre  o

km114,100  até  o  km116,900,  por  onde  passa  a  estrada  MG-040  Itaguara  -
Crucilândia.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itaguara o trecho
de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único -  O trecho de rodovia  de que trata  esta  lei  passa a integrar  o
perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 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 Reuniões, 1º de julho de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  objetiva  a  transferência  ao  Município  de

Itaguara do trecho da Rodovia MG-040, que já possui características urbanas, com
empreendimentos  residenciais  e  comerciais,  e  se  encontra  inserido  em  área
correspondente ao vetor de crescimento do município, o que torna necessária sua
urbanização para a implantação de novos empreendimentos.

Ressalte-se que o projeto não implica alteração na natureza jurídica do imóvel, que
continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o
percurso será destinado à instalação de via urbana.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.335/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Filadélfia do Município de

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

Município de Itamarandiba, com sede no Município de Itamarandiba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação: O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da

referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da Lei
n° 12.972, de 27/7/1998.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um
ano e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma
remuneração pelas funções que exercem.

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

PROJETO DE Nº 5.336/2014
Declara de utilidade pública a Creche Nosso Lar, com sede no Município de Jacuí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Creche Nosso Lar,  com sede no

Município de Jacuí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A Creche  Nosso  Lar,  fundada  em  25  de  março  de  1985,  é  uma

associação sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração.
A referida associação tem por objetivo amparar crianças pertencentes a famílias
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menos favorecidas, por meio de abrigo, alimentação, educação e assistência médica
e social, sem distinção de cor, raça ou credo.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.337/2014
Declara de utilidade pública a Associação Jeová Jireh, com sede no Município de

Itanhomi.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Jeová Jireh, com sede no

Município de Itanhomi.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Wander Borges
Justificação: A Associação Jeová Jireh, com sede no Município de Itanhomi, é uma

associação  civil,  sem  fins  lucrativos  e  duração  por  tempo  indeterminado,  e  sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercício de suas
funções.

A  referida  associação,  voltada  exclusivamente  para  o  atendimento  do  sexo
masculino, tem por finalidade o amparo, o tratamento, a recuperação e a reinserção
social e ocupacional de pessoas viciadas em drogas, bebidas alcoólicas e afins, sem
distinção de raça, religião, cor ou credo político. Sabemos o quanto é essencial a
ajuda a essas pessoas viciadas em drogas, bebidas alcoólicas e afins, que realmente
necessitam  de amparo  e  tratamento  para  conseguirem  largar  o  vício  e  assim  se
reintegrarem à sociedade. Por isso, faz-se mais que oportuno que essa associação
seja declarada de utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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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 5.338/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Padre  Geraldo  Paiva  -

ACPGP -, com sede no Município de Viçosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Padre

Geraldo Paiva - ACPGP -, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Padre Geraldo Paiva - ACPGP.
Fundada no ano de 2012, a ACPGP é uma entidade sem fins lucrativos, que tem

por finalidade a promoção social e o desenvolvimento da vida comunitária, além da
representação  da  comunidade  em  suas  reivindicações  junto  aos  poderes
constituídos.

Diante de todo o 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 5.339/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Referência  Ambiental,  Cultural  e

Educacional - Crace -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarado de  utilidade pública  o  Centro  de  Referência  Ambiental,

Cultural e Educacional - Crace -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Fred Costa
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Justificação: O Centro de Referência Ambiental, Cultural e Educacional - Crace -,
com sede no Município de Belo Horizonte, fundado em 2010, 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 objetivo atuar no interesse da
comunidade pela conscientização do cidadão e defesa de bens e direitos sociais,
coletivos e difusos relativos aos direitos humanos, à educação, ao meio ambiente e
ao uso racional dos recursos naturais, visando a melhorias na qualidade de vida e da
saúde das gerações atuais e futuras.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade,  pois  viabilizará  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 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 5.340/2014
Institui  a  vaquejada  como modalidade  esportiva  e  patrimônio  cultural  de  Minas

Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a vaquejada como modalidade esportiva e patrimônio cultural

do Estado de Minas Gerais.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de julho de 2014.
Carlos Pimenta
Justificação:  O presente projeto de lei visa regulamentar a vaquejada como uma

atividade recreativa competitiva, com características de esporte, integrando o homem
com os animais - o cavalo e o boi -, estabelecendo um ranking por categorias atlética
- iniciante, amador e profissional -, formatando assim uma carreira que poderá gerar
emprego e renda para o sustento dos competidores.
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A vaquejada é uma prática que integra o homem rural ao homem urbano e que se
tornou  muito  comum.  Vários  municípios  possuem  parque  de  vaquejada,  onde  se
realiza esse tipo de evento há anos, em festejos tradicionais, culturais e regionais.
Comparando-se essa atividade ao futebol, observa-se que no norte de Minas foram
criados trinta novos parques de vaquejada e apenas dois novos estádios de futebol,
nos últimos cinco anos.

Conhecida como uma manifestação cultural legitimamente brasileira, vale ressaltar
que a vaquejada tem como norma a ser seguida pelos competidores e organizadores
o  cuidado  com  os  animais;  havendo  maus-tratos,  o  peão  (vaqueiro)  que  tenha
utilizado essa prática estará automaticamente desclassificado.

Igualmente,  ressalta-se  que os  municípios  onde são promovidas  as  vaquejadas
transformam-se  em  destinos  turísticos  pela  importância  do  evento,  o  que  gera
emprego e renda, além de movimentar o comércio, tendo em vista que diversos tipos
de profissionais precisam ser contratados. Entre eles, contam-se vaqueiros, equipes
de curral,  tratadores de animais, criadores, médicos veterinários, juízes, locutores,
eletricistas,  motoristas,  bombeiros,  garçons,  montadores  de  infraestrutura,
seguranças para o evento, publicitários,  músicos,  artistas, dançarinos, vendedores
ambulantes,  trabalhadores  rurais  -  que  expõem  e  negociam  os  seus  produtos,
fortalecendo assim a agricultura familiar - fotógrafos. Ressaltem-se ainda a alocação
de bovinos, o comércio de rações, o aluguel de arquibancadas, alimentação, bebidas,
transporte e a hotelaria local, o que gera, em cada evento, aproximadamente 200
empregos diretos e 450 empregos indiretos.

Apesar disso,  os organizadores desse tipo de evento vêm encontrando diversas
dificuldades devido à ausência de regulamentação da prática, o que impossibilita o
pleito de recursos públicos e deveres do Estado para auxiliar os custos dos eventos.

Com  cerca  de  100  municípios  participantes  e  vários  eventos  acontecendo
anualmente, e com a participação de mais de 1.000 atletas de sela, fica evidente a
grande  necessidade  de  regulamentação  e  reconhecimento  da  vaquejada  como
evento esportivo  e cultural  de Minas Gerais,  para,  entre outras razões já  citadas,
garantir a segurança dos animais, dos atletas e do público.

Lembramos que a prática de rodeios, bem como a profissão de vaqueiro, já foram
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devidamente regulamentadas pela Lei Federal n° 10.220, de 11 de abril de 2001, e
que  o  Circuito  Inter  TV  de  Vaquejada  já  vem  trabalhando  em  parceria  com  a
Promotoria Pública, IMA, Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente e vários
outros órgãos; porém, as regras básicas nas competições profissionais são mantidas.

Diante  disso,  peço  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  da  presente
proposição,  para  que  não  haja  mais  informalidade  e  se  garanta  uma  melhor
divulgação dos nossos eventos  tradicionais,  a valorização do nosso turismo e da
nossa cultura popular, propiciando com isso ao homem do campo a oportunidade de
mostrar suas habilidades.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 8.425/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 45º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/6/2014, em Paracatu, que resultou
na apreensão de um menor, bem como de drogas 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 8.426/2014,  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 e na 4ª Companhia de Missões Especiais da PMMG, pela atuação na
ocorrência, em 24/6/2014, em Juiz de Fora, 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 8.427/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência,  em 24/6/2014,  em Baependi,  que resultou na apreensão de armas de
fogo e munição e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral
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da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de  recompensa  aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.428/2014,  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 25/6/2014, em Ituiutaba, 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 8.429/2014,  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 26/6/2014, em Contagem, que resultou
na apreensão de maconha e armas de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral
da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de  recompensa  aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 8.430/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com D. José Luiz Majella Delgado por sua nomeação como
Arcebispo  Metropolitano  de  Pouso  Alegre,  por  escolha  do  Papa  Francisco.  (-  À
Comissão de Cultura.)

Nº  8.431/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
presidente e ao vice-presidente da República pedido de providências para que seja
priorizada a tramitação do Projeto de Lei nº 250/2005, de autoria do senador Paulo
Paim,  que  estabelece  requisitos  e  critérios  diferenciados  para  a  concessão  de
aposentadoria aos servidores públicos com deficiência.  (-  À Comissão da Pessoa
com Deficiência.)

Nº  8.432/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  aprimorar  o
processo eleitoral de composição do Conselho Estadual de Cultura, com as propostas
que encaminha. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  8.433/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  o  Grande  Oriente  do  Estado  de  Minas  -  Goemg  -  por  ter
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denominado de "Araxá"  o  templo  maçônico  na  nova sede do Goemg, situada na
Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 8.434/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 5ª Delegacia de
Polícia  Civil,  em  Andradas,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/6/2014,  nesse
município,  que resultou na apreensão de drogas,  quantia  em dinheiro,  munição e
objetos de valor e na prisão de quatro pessoas.

Nº 8.435/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na Delegacia de
Polícia Civil de Plantão de Ituiutaba, pela atuação na ocorrência, em 30/6/2014, em
Gurinhatã, que resultou na apreensão de drogas, objetos de valor, embalagens para
entorpecentes e caderno contendo anotações sobre o comércio de entorpecentes e
na prisão de uma pessoa.

Nº 8.436/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  49º
Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/6/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de drogas e quantia em dinheiro e na prisão de
três pessoas.

Nº 8.437/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
29/6/2014,  em  São  Joaquim  de  Bicas,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas  e
celulares e na prisão de uma pessoa.

Nº 8.438/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  27/6/2014,  em  Ouro  Preto,  que
resultou na apreensão de dois  adolescentes,  além 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 8.439/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações  com  o  2º-Sgt.  PM  Sandro  Gonçalves  Maia,  lotado  no  Centro  de
Treinamento Policial,  pelos  relevantes serviços prestados;  e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa ao militar pela prestação desses serviços.

Nº 8.440/2014,  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 18/6/2014, em Januária, que resultou
na apreensão de armas de fogo, munição, toucas ninjas e uma banana de dinamite; 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.)

Da deputada Maria Tereza Lara e do deputado André Quintão em que solicitam seja
comunicada ao Plenário a criação da Frente Parlamentar de Combate à Violência
contra  as  Mulheres.  Subscrevem  termo  de  adesão  à  criação  dessa  frente  as
deputadas Liza Prado e Luzia  Ferreira e os deputados Adalclever  Lopes,  Adelmo
Carneiro Leão, Almir Paraca, Bosco, Carlos Henrique, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro
Silva, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Durval Ângelo, Elismar
Prado, Hely Tarqüínio, Ivair Nogueira, Jayro Lessa, João Leite, Lafayette de Andrada,
Neider Moreira, Paulo Guedes, Paulo Lamac, Pinduca Ferreira, Pompílio Canavez,
Rogério  Correia,  Rômulo  Veneroso,  Sargento  Rodrigues,  Sebastião  Costa,  Tadeu
Martins Leite, Tiago Ulisses, Tony Carlos, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda.

Do  deputado  Gilberto  Abramo  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a
criação da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Virtuais.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia -  Serei  breve,  presidente.  Quero apenas  dizer  que

apresentei na Comissão de Transporte um requerimento de que julgo importante dar
ciência a toda a Casa. Aliás, como o requerimento foi aprovado, peço a V. Exa. que,
como presidente,  solicite  ao deputado Adalclever  Lopes que agilize uma visita  de
urgência à BR-381, por enquanto ainda a Rodovia da Morte. Deputados da base do
governo, do PSDB, fizeram apostas de que essa obra não ganharia forma e sequer
estaria iniciada nesse período. O deputado Gustavo Valadares chegou a dizer que
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andaria de joelhos rodovia afora, e, como a obra já está em pleno andamento, fico
preocupado que ele cumpra a promessa e isso lhe traga graves prejuízos físicos.
Hoje,  embora  ninguém tenha mencionado aqui,  o  Estado de Minas publicou uma
grande  matéria  sobre  o  tema.  “Obras  de  duplicação  da  BR-381  entre  BH  e
Governador  Valadares começam a tomar  forma.  Em alguns  trechos da rodovia  é
possível  ver  terraplenagem  da  nova  pista  e  túneis  que  vão  substituir  curvas
acentuadas. As obras de duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador
Valadares, iniciadas em maio, começam a ganhar forma. Em pouco mais de um mês
dois túneis foram iniciados, próximo a Antônio Dias, no Vale do Aço, e em vários
trechos entre Caeté e o trevo de Barão de Cocais máquinas e caminhões trabalham
escavando  terrenos  e  recolhendo  a  terra”.  Seguem-se  reportagens  com  várias
moradores e fotos. A matéria continua: “A obra que mais chama a atenção de quem
percorre a BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares é a construção de
dois túneis. Um deles terá 409m de extensão e o outro, 432m. A previsão é que sejam
concluídos em um ano e meio e o valor total do contrato é de R$56.950.000,00”. As
obras na BR-381, que já se iniciaram, estavam previstas no PAC e, como dissemos,
estavam garantidas. Mas muitos torceram contra, festejaram e soltaram foguetes a
cada  atraso.  De qualquer  forma,  as  obras  estão  aí.  Não  vou  cobrar  de  nenhum
deputado que se ajoelhe na BR-381 e vá, sangrando o seu joelho, até Governador
Valadares,  porque  isso  poderia  causar  enormes  danos  físicos  aos  deputados,  e,
apesar das nossas diferenças políticas, gosto muito do deputado Gustavo Valadares.
Mas hoje venho comemorar e parabenizar a presidenta Dilma, que teve de fazer a
licitação do projeto e da obra ao mesmo tempo, porque o projeto não foi licitado pelo
DER, como se esperava de início. Aliás, em grande parte, a demora se deve a isso,
como  acontece  com  a  demora  do  metrô  e  do  anel  rodoviário.  Então,  está  aí  a
presidenta Dilma cumprindo sua promessa, depois de décadas e décadas, de colocar
a obra da BR-381 em andamento. Máquinas já estão na pista em todos os trechos da
BR, que será duplicada até Valadares, coisa de que também duvidaram. A presidenta
Dilma  é  uma presidenta  determinada,  e  ela  falou:  “Eu  vou  cumprir  a  duplicação
integral até Governador Valadares”. Deputado Jayro Lessa, que está aqui conosco,
pode ficar tranquilo.  V.  Exa. sempre acreditou na obra, foi  um dos que acreditou,
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porque sabe da importância de se fazer isso. Se dependesse do PSDB, não sairia
obra, sabem por quê? Obra do PSDB só sai se for parceria público-privada, ou seja,
se for  privataria,  aí  sai.  Aliás,  já  estão  começando a querer  fazer  a  privataria  da
Gasmig e da Cemig. Agora, às 14h30min, o Sindieletro vai dar aqui uma entrevista
coletiva à imprensa, e está lançando já uma campanha contra a privataria da Gasmig
e da Cemig. Já existe uma emenda constitucional assinada pelos deputados da base
do PSDB e do governo para retirar do texto da Constituição algo que o governador
Itamar  Franco,  na  época,  colocou  e  a  que  vários  de  nós  aqui  votamos
favoravelmente,  que  determina  que  só  pode  haver  privatização  se  houver  um
referendo popular e o povo quiser a privatização. Como todos sabemos, a privataria é
rejeitada pelo povo brasileiro, seja em que órgão for, em especial depois da privataria
da Vale do Rio Doce. Eles agora querem mudar a Constituição. Nós vamos resistir,
hoje o sindicato está lançando a campanha.  Parabéns,  Dilma,  pela BR-381 e por
outras obras que virão. Obrigado.

O deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, fico muito satisfeito com o relato
do deputado Rogério Correia. Esperamos e vamos torcer para que a duplicação da
BR-381 seja concluída, para que ela fique pronta, porque o que vimos no PAC 2
durante seus quatro anos foi uma lição de que, no Brasil, nada fica pronto, de que no
Brasil tudo atrasa. Podemos citar aqui o Porto de Manaus, que não foi concluído; a
Ferrovia Transnordestina, que não foi concluída; a Usina Dinossauro, de Belo Monte,
não foi concluída; a usina hidrelétrica no Rio Madeira também não foi concluída, e o
imaginário trem de alta velocidade não saiu sequer do papel. Então, há hoje no Brasil,
de obra concluída, o Porto de Mariel, em Cuba. Ou seja, este foi inaugurado e está lá
hoje fazendo a alegria dos ditadores cubanos. Porém, em Minas Gerais não temos,
até o momento, uma grande obra inaugurada. Espero que essas sejam inauguradas
verdadeiramente; que essa duplicação saia do papel, seja realizada e chegue até o
fim.  É  isso  que  esperamos,  é  por  isso  que  torcemos.  Porém,  infelizmente,  a
demonstração que temos até hoje é de que nada ficou pronto. Assim, esperamos que
essa  BR  seja  concluída.  O  que  ficou  verdadeiramente  concluído  foi  também  a
desativação  de  42  mil  leitos  do  SUS.  Foi  isso  que  vimos:  hospitais  sucateados,
nenhum  investimento  na  saúde,  nenhum  investimento  em  segurança.  Sem
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infraestrutura,  nenhuma  obra  foi  inaugurada.  Então,  deputado  Rogério  Correia,
torcemos aqui para que essa BR-381 seja inaugurada, seja finalizada. Outros danos
que  esta  presidenta  trouxe  para  Minas  Gerais  foi  a  retirada  de  duas  grandes
empresas de Minas, em Betim, e, recentemente, uma segunda obra que seria feita
em  Juiz  de  Fora.  Ou  seja,  também  não  foi  feita  a  inauguração  de  uma  outra
montadora de carro da Mercedes-Benz de Juiz de Fora, que foi levada para o interior
de São Paulo. Portanto, o que temos visto em Minas Gerais são empresas sendo
retiradas do nosso Estado e levadas para outros Estados e nenhuma obra sendo
concluída. É essa a lição que os mineiros estão aprendendo. Não foi feita nenhuma
grande  obra  em  Minas  Gerais  por  este  governo  federal.  Felizmente  o  governo
estadual fez grandes obras em Minas Gerais:  Caminhos de Minas, asfaltamentos.
Hoje todos os municípios em Minas Gerais têm seu asfalto. Tivemos obras estaduais:
Farmácia de Minas,  Pro-Hosp,  com investimento nos hospitais.  É  claro que ainda
temos  que  avançar  muito.  Há  ainda  grandes  mazelas  a  serem  enfrentadas.  Por
exemplo,  na  segurança há  uma absurda  mortalidade de jovens  Brasil  afora.  São
quase  55  mil  homicídios  por  ano  no  Brasil.  Então  temos  muito  que  investir  em
segurança e na qualidade de vida da população, para que as pessoas possam viver
melhor, com mais dignidade, e para que tenham mais oportunidade de trabalho, mais
saúde, mais segurança, mais felicidade. É isto que esperamos para os brasileiros:
saúde e segurança à altura desta seleção brasileira e do nosso esporte, que o povo
merece.  Não podemos viver  com ilusões e pacotes de bondade às vésperas das
eleições.  Isso  não pode levar  ao povo brasileiro  o sentimento de  que os  nossos
desafios já foram enfrentados e solucionados, porque não foram. Há ainda inúmeras
mazelas a serem enfrentadas e solucionadas. Precisamos de mais medicina, mais
saúde,  mais  segurança,  mais  qualidade de  vida.  É  isso  que esperamos.  Que as
pessoas façam, mas façam o ano todo, e não apenas em véspera de eleições. E
temos absoluta certeza de que promessas podem não ser concluídas, porque há um
retrato de um Brasil onde nada ficou pronto, nada foi concluído.

O deputado Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  quero  encaminhar  a  nossa fala  no
mesmo  sentido  da  fala  do  deputado  que  me  antecedeu,  o  bravo  e  competente
deputado Doutor Wilson Batista, que nos empresta os seus conhecimentos da saúde
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e os aplica com muita presteza na região de Muriaé. Toda aquela região conhece o
seu trabalho.  E ele traz para esta Casa o seu conhecimento.  O deputado Doutor
Wilson Batista nos brinda com uma parte da sua fala que vai de encontro ao que foi
dito anteriormente. Deputado Doutor Wilson Batista, as obras iniciadas em período
eleitoral  não têm outro objetivo senão ludibriar  a boa-fé do povo. Se o governo é
organizado e tem no seu planejamento a decisão de fazer algo que é importante e
necessário, ele o faz na hora correta, de acordo com sua necessidade e importância.
Não deixa para fazer no momento em que se discutem e avaliam nomes e governo,
para  tentar  modificar  a  formação  da  consciência  do  povo.  Quando  me  refiro  ao
conhecimento de medicina que o deputado tem e empresta a esta Casa, quero aqui
dizer, deputado Doutor Wilson Batista, que V. Exa. está com um senso muito aguçado
em olhar e enxergar a parte política de cada ação. E falo brindar porque V. Exa. traz o
assunto em tela num momento importante. Deputado Doutor Wilson Batista, a BR-
381 já matou muita gente, já tirou muitas vidas, já separou famílias, já dizimou casais
e muitas pessoas. Na nossa visão, os governos anteriores, desde o primeiro mandato
do presidente Lula,  já poderiam ter tomado as primeiras medidas relativas a essa
obra. Já são 12 anos deste governo e deste partido, e agora, véspera de eleição,
começam a movimentar máquinas e dizer que farão a obra. Será que os outros 11
anos e meio de mandato não foram suficientes para conhecer a nossa realidade? Ou
será que é a forma de administrar, de costas para o Estado de Minas Gerais, que é a
mais  notória  sensação  que  temos  em  relação  ao  governo  federal  para  com  os
mineiros? Temos procurado respostas a essa omissão do governo federal para com
os  mineiros.  Talvez  hoje,  deputado  Rômulo  Viegas,  eu  possa  compreender
perfeitamente  o  porquê  dessa  ação,  que  é  tão  somente  politiqueira.  No  entanto,
confio num sentimento que nutre a alma do mineiro - o Dr. Hely Tarqüínio, que preside
os trabalhos, encarna perfeitamente esse pensamento -, que é saber separar o joio
do trigo na hora certa. O mineiro é um cidadão que sabe fazer uma leitura perfeita da
qual  retira  os  ensinamentos  necessários  para  formatar  sua decisão.  Essa  é  uma
capacidade  do  povo  mineiro.  Temos  orgulho  de  ser  mineiros.  Mineiro  verdadeiro,
mineiro  que  compreende do que precisa  o  Estado e  mineiro  que convive  com o
sentimento  de  luta,  conquista  e  liberdade.  O  povo  mineiro  sempre  despontou  no
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Brasil  como gente  querida,  respeitada e  trabalhadora  e  saberá entender  que não
mereceríamos  tamanho  esquecimento  e  abandono.  Não  poderíamos  ser  usados,
utilizados como moeda de troca em véspera de eleição para fazer algo que já deveria
ter sido feito há muitos e muitos anos. São quase 12 anos de governo. Nos últimos
seis meses, dizer que lembrará de Minas e dos mineiros com uma obra importante
para nós é querer zombar da nossa consciência e achar que não temos capacidade
de discernimento entre o que pode ou não pode, entre o certo e o errado, entre o que
deve ou não, entre o que é ou não exploração. Estou envergonhado com essa obra
ser realizada agora. Neste clima e ambiente, vendo que não há quórum, solicito a V.
Exa. o encerramento, de plano, desta reunião.

O deputado Gilberto Abramo - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O presidente - Faço uma indagação ao deputado Duarte Bechir. Há um pedido de

questão de ordem do deputado Gilberto Abramo. Por  questão de isonomia, como
falaram dois parlamentares da situação, da base de governo e um da oposição, se V.
Exa.  permitir,  concederemos  a  palavra  pela  ordem.  Do  contrário,  atenderei  ao
Regimento Interno.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  meu  pedido  se  sobrepõe  a  outros
pedidos. Solicitei encerramento, de plano, da reunião.

O presidente - Então, encerraremos a reunião.
O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, faço uma questão de ordem.
O  presidente  -  Deputado  Gilberto  Abramo,  neste  caso  solicitei  porque,  em

cumprimento ao Regimento Interno, tenho de encerrá-la.
O deputado Gilberto Abramo - Mas é sobre o Regimento Interno.
O presidente - Como houve a sua solicitação, busquei a aquiescência do deputado

que pediu o encerramento.
O deputado Gilberto Abramo - O deputado pode falar 2 minutos após o prazo.
O presidente - Sendo assim, V. Exa. pode pedir recomposição de quórum.
O deputado Gilberto Abramo - Então, solicito recomposição de quórum.
O presidente - Solicitaremos a recomposição de quórum.
O deputado Rogério Correia - Presidente Hely Tarqüínio...
O presidente - Sei onde tomarei a posição. Espera aí. Calma. O Regimento Interno
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é para ser seguido. Sou o relator do futuro Regimento Interno e estou adiando para
evitar  problemas e fornecer o relatório agora para não começarem as discussões.
Agora, em relação a isso, por uma questão, digamos assim, de democracia às vezes
um pouco mais ampla - e como no Brasil a democracia ainda tem muitos vestígios
complicados e o Regimento não tem -, muitas vezes ele define. Então, está definido
que, se não ele concordar, encerro a reunião. Do contrário, procederemos ao pedido
da questão de ordem. Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas para proceder à
chamada para a recomposição de quórum.

O deputado Rogério Correia - Só 1 minuto, Sr. Presidente. V. Exa. não observou
nem respondeu à questão de ordem que levantei anteriormente. Então, gostaria que
V. Exa. respondesse, de ordem.

O  presidente  -  Vamos  respondê-la  posteriormente.  Não  nos  encontramos
preparados para respondê-la agora.

O deputado Rogério Correia - Foi apenas um pedido.
O presidente -  V.  Exa.  falou  em primeiro  lugar.  Deputado Rogério  Correia,  sou

bastante democrático e estou sendo até um pouco leniente, mas tenho de cumprir o
regimento. Se fosse o inverso, estaria cumprindo também.

O deputado Rogério Correia - V. Exa. poderia responder só a uma pergunta, por
favor?

O presidente - Não tenho como responder questão de ordem agora.
O deputado Rogério Correia - É só uma pergunta a V. Exa., em 15 segundos.
O presidente - Pois não.
O deputado Rogério Correia - Por que a base do governo teme tanto as palavras e

pede para encerrar uma reunião nesta hora e não permitir  nem que um deputado
fale? Por que a base do governo teme tanto a oposição e a verdade?

O presidente - Registrem-se as palavras do deputado Rogério Correia.
O  deputado  Rogério  Correia  -  Mas  o  deputado  Rogério  Correia  não  fez

questionamento à presidência.
O  presidente  -  O  presidente  não  pode  responder  a  essa  pergunta  porque  é

imparcial quando está dirigindo os trabalhos. Não quero confusão. Foi pedido e é
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regimental, então solicito ao secretário que proceda à chamada das deputadas e dos
deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 7 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
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 2, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-  A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2014
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Perrella,

Braulio  Braz e  Dalmo Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Gustavo Perrella, declara aberta a reunião
e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.048/2014, em
turno único, do qual designou como relator o deputado Gil  Pereira. 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 5.048/2014
(relator: deputado Gil Pereira), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 7.757, 7.815,
7.830, 7.995 e 7.996/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são  aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.001  e
5.003/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
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discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.079/2014, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a produção de cervejas
artesanais em Minas Gerais;

nº 10.080/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
reunião  desta  comissão com a  participação de todos  os setores  de  produção de
Minas Gerais e da Fiemg, para debater, em audiência pública, as demandas desses
setores e coletar sugestões e encaminhamentos.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº  10.081/2014,  do  deputado  Rômulo  Veneroso,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião desta comissão para debater, em audiência pública, o prejuízo causado pela
empresa OAS Construtora à empresa mineira Delmaq Construções e Terraplanagem
Ltda, durante a prestação de serviços na Obra Jirau, no Estado de Rondônia.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio  Bouças,  André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro  e  Luiz
Henrique,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o deputado
Duarte Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa,
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
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Lei  nºs  5.274,  5.280,  5.283,  5.286 e  5.289/2014 (deputado  Dalmo Ribeiro  Silva);
5.282,  5.284,  5.288  e  5.293/2014  (deputado  André  Quintão);  5.279,  5.285  e
5.290/2014  (deputado  Leonídio  Bouças);  5.276  e  5.287/2014  (deputado  Luiz
Henrique);  5.272/2014 (deputado Sebastião Costa); 5.281/2014 (deputado Gustavo
Perrella); e 5.291 e 5.292/2014 (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 antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.824/2011,
3.697 e  3.928/2013 (relator:  deputado Sebastião  Costa,  o  primeiro  em virtude de
redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 3.148/2012, 3.249/2012 e
4.934/2014,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de
prorrogação de prazo regimental pelo relator, o primeiro, deputado Luiz Henrique, e
os  dois  últimos,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 5.070/2014 na
forma do Substitutivo nº1 (relator: deputado Sebastião Costa); e 5.110/2014 (relator:
deputado Duilio de Castro). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e ao autor o Projeto de Lei nº 5.262/2014 (relator: deputado
André Quintão); e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito
municipal de Itaúna o Projeto de Lei nº 5.294/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro
Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs
4.609/2013  (relator:  deputado  Sebastião  Costa);  4.905,  5.253,  5.258,  5.267/2014
(deputado  Leonídio  Bouças);  5.246,  5.247,  5.255,  5.270  e  5.271/2014  (relator:
deputado  André  Quintão);  5.248,  5.250,  5.261/2014  (relator:  deputado  Duilio  de
Castro); 5.249 5.269 e 5.256/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, o último em
virtude de redistribuição). Neste momento, retira-se da reunião o deputado Duilio de
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Castro. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
dos Projetos de Lei nºs 5.259, este com a Emenda nº1, 5.264/2014 (relator: deputado
Luiz Henrique). 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 de deputados em que solicitam, nos
termos do art. 301, parágrafo único do Regimento Interno, aos autores dos Projetos
de Lei nºs 5.251, 5.252, 5.244, 5.254, 5.257, 5.260, 5.263 e 5.268/2014 informações
necessárias à instrução dos respectivos processos com a documentação necessária
à  sua  tramitação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Liza Prado - João Leite - Arlen Santiago.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS*

Belo Horizonte, 30 de junho de 2014.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$228.309.097,05 (duzentos e vinte e
oito milhões trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos), em favor do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e de R$42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário - FEPJ.

Inicialmente,  cumpre  informar  que  a  abertura  de  crédito  suplementar  em  favor
destes órgãos  requer  autorização legal.  A Lei  Orçamentária  Anual  vigente  (Lei  n°
21.148,  de  15  de  janeiro  de  2014)  traz,  em  seu  art.  8°,  prévia  autorização  para
abertura de créditos suplementares destinadas ao Poder Executivo até o limite de
10%  do  Orçamento  aprovado,  procedimento  executado  mediante  decreto  do
Governador do Estado.
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Entretanto, no que se refere às suplementações destinadas aos outros Poderes, há
necessidade de crivo do Poder Legislativo mediante a aprovação de lei que autorize o
incremento orçamentário.

Nesse contexto,  será  necessário  o  envio  de  projeto  de  lei  destinado  a  atender
despesas  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  seguintes
projetos/atividades:  Remuneração  de  Magistrados  da  Ativa  e  Encargos  Sociais;
Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais  e  Proventos de Inativos
Civis e Pensionistas  e do Fundo Especial do Poder Judiciário no projeto/atividade:
Diligências Judiciais em feitos Amparados pela Justiça Gratuita e pela Administração
Direta do Estado.

As suplementações serão custeadas com o excesso de arrecadação das receitas
de Recursos Ordinários, de Contribuição Patronal para o FUNFIP, de Contribuição do
Servidor para o FUNFIP do TJMG e com o excesso de arrecadação da receita de
Recursos Diretamente Arrecadados, da Fundação Estadual de Meio Ambiente, para
atender ao Convênio nº 249/2010, firmado em 20 de Setembro de 2013.

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

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

Paulo Sérgio Martins Alves, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão em
exercício.”

* - Publicado de acordo com o texto original, este documento foi encaminhado por
meio da Mensagem nº 677/2014, do governador do Estado, publicada em 2/7/2014.

ANEXO DO PARECER TÉCNICO ENCAMINHADO POR MEIO DA MENSAGEM Nº
679/2014, PUBLICADA EM 2/7/2014

* - O Anexo do parecer técnico encaminhado por meio da Mensagem nº 679/2014
foi publicado no Diário do Legislativo, de 3.7.2014.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.112/2014
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  Capoeira  São  Jorge  Guerreiro,  com  sede  no
Município de Cambuí.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2014  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 5.112/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Capoeira São Jorge Guerreiro, com sede no Município de Cambuí.
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. 4º, que seus
dirigentes e conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento
de lucros ou dividendos, a qualquer título ou pretexto; e, no art. 28, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

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

Projeto de Lei nº 5.112/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Liza Prado - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.279/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe institui o Dia

Estadual do Taxista.
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Publicada no  Diário do Legislativo de 12/6/2014,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  5.279/2014  visa  instituir  o  Dia  Estadual  do  Taxista,  a  ser

comemorado, anualmente, no dia 25 de julho.
Em sua justificação,  o  autor  esclarece que,  apesar  de  a  profissão ser  bastante

antiga,  somente em 2011 foi editada a Lei  Federal  n°  12.468,  que regulamenta a
profissão de taxista e dá outras providências, estabelecendo os direitos e deveres da
respectiva categoria. A escolha do dia 25 de julho se deu porque a data é também
dedicada ao Dia do Motorista e ao Dia de São Cristóvão, protetor dos condutores de
veículos automotores.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu
art.  22, relaciona as matérias de interesse nacional,  sobre as quais cabe à União
legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de
assuntos de  interesse local  e  suplementar  as  legislações  federal  e  estadual  para
atender  a  suas  peculiaridades.  Ao  estado federado,  o  §  1º  do  art.  25  reserva  a
competência sobre temas que não se enquadram no campo privativo da União ou do
município.

Tendo em vista esses dispositivos, a instituição de data comemorativa pode ser
objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados  componentes  do
sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa
da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.
Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a
deflagração do processo legislativo.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.279/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Liza Prado - João Leite -

Arlen Santiago.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.281/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade  pública  a  Liga  Patrocinense  de  Futebol,  com  sede  no  Município  de
Patrocínio.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/6/2014  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 5.281/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Patrocinense de Futebol, com sede no Município de Patrocínio.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, § 2º, que
seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores  ou  equivalentes  não  serão
remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e, no
art.  47,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
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remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  no
Estado de Minas Gerais e declarada de utilidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.281/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Liza Prado - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.542/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, esse projeto visa a desafetar bem público e

autoriza o Poder Executivo a doar o trecho rodoviário 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.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Posteriormente, em análise de mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas emitiu parecer pela aprovação, nessa forma.

Agora, vem o projeto a esta comissão para análise da repercussão financeira, nos
termos do art. 100, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

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.
O art. 2º autoriza a doação dos trechos ao Município de Mariana para integrarem o
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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.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que a proposição está de acordo com
a legislação vigente e 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.

A  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  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, esse 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 traz amplos benefícios para a sociedade. Além disso, o
projeto de lei é autorizativo, ficando à discricionariedade do Poder Executivo efetivar
tal doação. 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 4.542/2013, na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Inácio Franco, relator - Bosco - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.588/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  deputado  Luiz  Henrique,  esse  projeto  visa  a  autorizar  o  Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Couto de Magalhães de Minas.
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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.

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 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.

A proposição prevê, 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.

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 art.  301 do
Regimento  Interno  e  que  o  prefeito  municipal  de  Couto  de  Magalhães  de Minas
manifestou sua concordância com o projeto. A comissão concluiu favoravelmente ao
projeto, na forma original.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária entende que a doação do
imóvel  traz  amplos  benefícios  para  a  sociedade.  Portanto,  atende  à  questão  do
mérito. Em resposta à diligência, a Seplag afirmou que a Secretaria de Estado de
Educação, que detém o vínculo do imóvel, se manifestou favoravelmente ao projeto,
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pois a doação da área não comprometeria o atendimento da rede estadual de ensino
do Município de Couto de Magalhães de Minas.

Quanto  à  repercussão  financeira,  a  análise  deve  considerar  dois  aspectos.  A
doação do imóvel reduz o patrimônio do Estado. 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 4.588/2013 na forma

original
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Bosco, relator - Inácio Franco - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.070/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Lafayette de Andrada, este projeto visa autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Matias Barbosa.
Publicado no  Diário  do  Legislativo de  29/3/2014,  foi  distribuído  à  Comissão de

Constituição e Justiça e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
receber parecer.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a esta comissão analisar as matérias nos termos do art. 102, VII , “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  5.070/2014,  em seu texto original,  visa a autorizar o Poder

Executivo  a  doar  ao  município  de  Matias  Barbosa imóvel  com  área  de  7.620m²,
integrante de área total  de 10.000m² situada naquele município,  na localidade de
Cedofeita,  e  registrado  sob  o  n°  1.530,  a  fls.  217  do  Livro  3  de  Transcrição  da
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Transmissão, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matias Barbosa. O
imóvel seria destinado à instalação de casas populares. Esclarece o autor que a área
se encontra desocupada e que a administração municipal pretende construir conjunto
habitacional para famílias de baixa renda. Estabelece que, findo o prazo de cinco
anos contados a partir da lavratura da escritura pública de doação, se não tiver sido
dada ao imóvel a destinação prevista, ele reverterá ao patrimônio do Estado.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  baixou  a  proposição  em  diligência  ao
deputado proponente, para que apresentasse o memorial  descritivo da área a ser
desmembrada e doada, o que foi feito; à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão,  para que se manifestasse sobre a situação do imóvel,  mas não recebeu
resposta no prazo regimental; e ao prefeito municipal de Matias Barbosa, para que se
manifestasse sobre a doação pretendida, tendo recebido a confirmação do interesse
da localidade na transferência do imóvel.

A comissão destacou que, nas proposições em que o Poder Legislativo autoriza a
alienação de bens estaduais, assim como na alteração de normas dessa natureza,
deve  ser  obedecido  o  disposto  no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige
avaliação prévia,  autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos casos de
doação e permuta; e no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que exige, além da
autorização desta Casa, a subordinação da alienação ao interesse público.

Considerando supridos os requisitos legais, a comissão concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto. Entretanto, de forma a melhor caracterizar
o imóvel, apresentou o Substitutivo nº 1.

A  esta  comissão  cabe  analisar  as  eventuais  repercussões  financeiras  da
transformação  do  projeto  em  lei.  Aprovado,  não  implicaria  gastos  adicionais  nem
impactos negativos à execução orçamentária estadual. Retomamos, ainda, parte da
argumentação apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. A Lei nº 8.666,
de  1993,  estabelece  que  alienação  de  bens  da  administração  pública  deve  ser
subordinada à existência de interesse público.  Ora, nos últimos anos,  o preço da
habitação  subiu  de  forma  acentuada  e  bem  superior  ao  aumento  de  renda  da
população, o que demonstra existência de interesse público na proposição. Assim,
opinamos favoravelmente à matéria, na forma do Substitutivo nº 1.
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Conclusão
Somos pela aprovação do projeto de lei nº 5.070/2014, na forma do Substitutivo nº

1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Inácio Franco - Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.237/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto em tela 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 imóvel ao Município de Barroso.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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 da repercussão financeira, nos
termos do art. 100 e do art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei  nº  15.216,  de  2004,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de

Barroso o imóvel com área de 2.700m², situado na Rua Oliveira, no Bairro da Praia,
para a instalação de entidade de assistência social.  Ele estabelece 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.

Ocorre que essa destinação não se concretizou, e o Projeto de Lei nº 5.237/2014
estabelece  que  o  bem  deverá  ser  utilizado  para  a  realização  de  atividades  de
interesse público e que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de  dez  anos  contados  da  data  de  publicação  da  futura  lei,  não  lhe  for  dada  a
destinação prevista.

O autor justifica o projeto em vista da importância da doação.
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 e  atende ao interesse coletivo.  Essa comissão
concluiu favoravelmente à pretensão, na forma original.

Cabe a esta comissão analisar a repercussão financeira decorrente da eventual
transformação  do  projeto  em  lei.  Projeto  sobre  a  doação  propriamente  dita
fundamentou bem a operação de doação, o que levou à publicação da lei.  Agora,
cabe  apenas  ampliar  os  limites  da  destinação  prevista  e  prorrogar  o  prazo  para
comprová-la, o que é não encontra óbice no âmbito dessa análise.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.237/2014 na forma

original.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Inácio Franco, relator - Doutor Wilson Batista - Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.239/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  esse  projeto  visa  a  autorizar  o  Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Cordisburgo.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  que
apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto à
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 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, nº 76, Centro, nesse 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 imóvel  destina-se à instalação de órgãos públicos vinculados à administração
pública.  Atualmente,  no  imóvel,  funciona  unidade  de  apoio  à  saúde,  sede  do
Programa Estratégia de Saúde da Família.
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O § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, estabelece que a movimentação de
valores  pertencentes  ao  ativo  permanente  do  Tesouro,  inclusive  transferência  de
domínio de bem público, só pode ser realizada com autorização legislativa.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à tramitação do projeto e
ressaltou que 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
possibilitaria a melhoria da prestação dos serviços à população local.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão
analisar, a proposição não acarreta despesas para o erário e não tem repercussão na
lei orçamentária. Consideramos que deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.239/2014, no 1º turno, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Bosco, relator - Inácio Franco - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.240/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto visa a autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Agora, vem a proposição a este órgão colegiado 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  5.240/2014  visa  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Piranga o imóvel constituído de terreno com área de 3.000m², situado
na Comunidade de São Bento, nesse município, e registrado sob o nº R-3-1955, a fls.
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166 do Livro 2-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.
O parágrafo único do art. 1º da proposição destina o imóvel ao funcionamento de

uma escola municipal;  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;  o  art.  3°  estatui  que  essa
autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido
ao  registro  do  bem;  e,  o  art.  4°  determina  que  o  Município  de  Piranga  deverá
encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento
que comprove a nova destinação do imóvel.

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.

O projeto 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 5.240/2014, no 1º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Inácio Franco, relator - Bosco - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.242/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 696/2014, o governador do Estado encaminhou a
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esta Casa esse projeto, que visa a autorizar a Fundação Hospitalar  do Estado de
Minas Gerais - Fhemig - a doar imóvel ao Estado.

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 a
sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, VII, “d”, 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.

Em sua avaliação, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que, para a
transferência de domínio de patrimônio do Estado, é necessário observar o art. 18 da
Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a alienação, ainda que na
forma de doação para outro ente federativo e, ainda, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666,
de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e
institui normas para licitações e contratos da administração pública, que exige, além
da  referida  autorização,  a  subordinação do contrato  ao  atendimento  ao  interesse
público.

Não  obstante  inexistir  óbice  de  natureza  jurídica  ao  projeto,  a  Comissão  de
Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º,
com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

O projeto atende ao interesse público, pois o parágrafo único do art. 1º determina
como destinação do imóvel a instalação de uma escola estadual de ensino médio
integrado  ao  técnico,  no  âmbito  do  Programa  Brasil  Profissionalizado,  a  fim  de
atender às necessidades de educação pública da região.

No art. 2º, a proposição em exame prevê que o imóvel retornará ao patrimônio da
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Fhemig  se,  no  prazo  de três  anos  contados  da lavratura  da  escritura  pública  de
doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

Laudo de avaliação do imóvel embasado em pesquisa mercadológica, apresentado
pela Fhemig e anexado ao processo, avalia o bem em R$76.692,00.

O imóvel 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.

Esta  comissão,  analisando  possíveis  repercussões  financeiras  se  aprovada  a
proposição,  considera  que  a  alienação,  por  se  tratar  de  simples  doação,  não
acarretaria impacto nas contas públicas e tampouco repercutiria na execução da Lei
Orçamentária do Estado.

Conclusão
Opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  5.242/2014,  no  1º  turno,  com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Inácio Franco - Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.272/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 666/2014, o projeto de lei em análise “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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  12/6/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do



258
____________________________________________________________________________

Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise altera a Lei nº 15.910, de 2005, que dispõe sobre o Fundo

de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas
do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, acrescentando os §§ 9°, 10 e 11 ao seu art. 5°.

A referida alteração, conforme justifica o governador do Estado na mensagem que
acompanha 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”.

Feitas tais considerações iniciais, passemos à análise da proposição.
Primeiramente, verificamos que foi observada a iniciativa para deflagrar o processo

legislativo, bem como a matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio
de competência legislativa estadual, conforme o disposto no inciso I do art. 24 da
Constituição  da  República,  que  estabelece  competência  concorrente  para  legislar
sobre direito financeiro.

Em relação à matéria relativa a fundos, a Constituição da República estabelece, no
inciso I do § 5º do art. 165, que a Lei Orçamentária Anual - LOA - compreenderá o
orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades
das administrações direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público. Os incisos I e II do § 9º do mencionado dispositivo dispõem, ainda, que
cabe a lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a
elaboração e a organização do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, da
Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO  -  e  da  Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -,
estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial das administrações direta e
indireta, bem como as condições para a instituição e o funcionamento dos fundos.

A Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, por sua vez, estatui normas gerais
de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nos seus arts. 71 a 74
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prevê que constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se
vinculam à realização de determinados objetivos e serviços, facultada a adoção de
normas  especiais  para  sua  aplicação.  Acrescentam  que  a  aplicação  das  receitas
orçamentárias vinculadas aos fundos se fará por meio de dotação consignada na lei
do orçamento ou em créditos adicionais e que a lei instituidora do fundo, a despeito
de poder conter normas peculiares de controle e prestação de contas, não pode elidir
a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

No âmbito estadual, a Constituição do Estado estabelece, no art. 159, inciso II, que
cabe  a  lei  complementar  estabelecer  as  condições  para  a  instituição  e  o
funcionamento de fundo, o que foi cumprido com e edição da Lei Complementar no
91, de 19 de janeiro de 2006, que traz as regras gerais sobre a instituição, a gestão e
a extinção dessas unidades contábeis em Minas Gerais.

A referida lei complementar, em seu art. 4º, incisos II e VI, estabelece que a lei de
instituição do fundo estabelecerá a sua forma de operação, incluindo os requisitos
para a concessão de financiamentos ou para a liberação de recursos e a indicação
dos seus beneficiários. Dessa forma, ao tratar da destinação de recursos do Fhidro, o
projeto vai ao encontro das regras fixadas pela legislação sobre fundos.

Além disso, o art. 4º da Lei nº 15.910, de 2005, citado no § 9º do projeto, dispõe
que poderão ser beneficiárias de programas financiados pelo Fhidro, na forma de
regulamento, pessoas jurídicas de direito público, estaduais ou municipais, observada
a legislação em vigor, em especial a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio
de 2000. Cumpre observar também que a Hidroex, nos termos da Lei nº 18.505, de 4
de novembro de 2009, tem por finalidade planejar, coordenar, executar, controlar e
avaliar programas e projetos de defesa e preservação do meio ambiente, relativos à
gestão  das  águas  e  dos  recursos  hídricos,  envolvendo  a  capacitação  e  o
desenvolvimento  de  recursos  humanos,  a  promoção  de  ações  educativas,  a
construção  de  bancos  de dados  e  a  prestação de serviços  de  interesse público.
Dessa forma, sua finalidade está em consonância com os objetivos do Fhidro.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.272/2014.
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Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Liza Prado - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.272/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela “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”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei  em epígrafe tem por objetivo alterar  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  -,  de  forma  a  assegurar  recursos  do  fundo  para  programas  e  ações
desenvolvidos  pela  Fundação  Centro  Internacional  de  Educação,  Capacitação  e
Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex.

De  acordo  com  a  mensagem  encaminhada  pelo  governador  do  Estado,  a
proposição objetiva viabilizar o financiamento das ações da Hidroex, permitindo “a
continuidade das  atividades  desenvolvidas  pela  Fundação e  o  posicionamento  do
Estado em lugar de destaque mundial no estudo das águas”.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça verificou que “foi
observada  a  iniciativa  para  deflagrar  o  processo legislativo,  bem como a  matéria
objeto  da  proposição em estudo se insere  no  domínio  de  competência legislativa
estadual”. Além disso, observou que “ao tratar da destinação de recursos do Fhidro, o
projeto vai ao encontro das regras fixadas pela legislação sobre fundos”.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
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repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a
implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário,
por  conseguinte  não  viola  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  visto  que  apenas
promove alterações nas regras de destinação de recursos do Fhidro. Cabe registrar,
ainda, que o projeto atende aos pressupostos do art. 72 da Lei Federal no 4.320, de
1964, ao prever que o Poder Executivo fará constar, nos projetos de lei orçamentária
anual,  as  dotações  orçamentárias  que  assegurem  a  realização  dos  programas  e
ações  da  Hidroex  por  meio  de  recursos  do  Fhidro.  Além  disso,  a  proposição
estabelece,  ainda,  a  edição  de  decreto  do  Poder  Executivo  que  objetiva  o
dimensionamento  programático  e  financeiro  dos  recursos  destinados  à  Hidroex,
coadunando-se com os princípios de responsabilidade na gestão fiscal.

Sendo assim,  entendemos não haver  óbice  ao  prosseguimento,  nesta Casa,  do
projeto sob análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.272/2014, em

1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Inácio Franco - Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.294/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itaúna os imóveis que especifica.
A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 14/6/2014 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 24/6/2014, esta relatoria solicitou que o projeto fosse, nos termos do
art. 301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento
e Gestão, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva dos imóveis; e ao
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prefeito  do Município de Itaúna,  para que manifestasse sua concordância com os
termos da proposição em tela.

De posse da resposta do prefeito, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.294/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter ao Município de Itaúna dois imóveis contíguos,  situados no Bairro Pio
XII,  zona 004,  e  registrados  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de
Itaúna, sendo o primeiro com 4.000m², matrícula nº 39.955, a fls. n° 155 do Livro 2-
GG; e o segundo com 800m², matrícula nº 40.835, a fls. n° 035 do Livro 2-GL.

É importante observar que o imóvel de matrícula 39.955 foi doado, em 2004, ao
Estado pelo Município de Itaúna, com autorização dada pela Lei Municipal nº 3.932,
de 23 de dezembro de 2004, para a construção do novo fórum da comarca de Itaúna,
no  prazo  de  dois  anos  contados  da  escritura  de  doação,  ressalvado  que  o  não
cumprimento dessa obrigação implicaria a reversão da área à administração local.

Já o imóvel de matrícula nº 40.835 foi doado, em 2006, pela municipalidade ao
Estado, com autorização dada pela Lei Municipal nº 4.029, de 27 de março de 2006,
para ampliação da área doada para  a edificação do fórum, contendo as mesmas
cláusulas, condições e penalidades da lei anteriormente citada.

Não tendo sido cumprida a destinação do bem no prazo estabelecido, seu retorno
ao patrimônio municipal pode ser feito por meio da reversão.

Ainda assim, é preciso observar o art. 18 da Constituição Mineira e 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. Essas normas exigem a autorização
legislativa para a transferência de domínio de bens públicos, ainda que para outro
ente da Federação

Cabe ressaltar  que o prefeito  municipal  de  Itaúna enviou  o Ofício  nº  274/2014,
manifestando-se favoravelmente à reversão dos imóveis ao município.

Por tais razões, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 5.294/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Corrêa - Liza

Prado - João Leite.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2014

ATAS
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/7/2014
Presidência do Deputado Neider Moreira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.341 a 5.347/2014 - Requerimentos nºs 8.441 a
8.451/2014  -  Questões  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus

Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Carlos
Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -  Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio
Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -  Ulysses Gomes  -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Neider Moreira) - Às 14h10min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência
- A deputada Liza Prado, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando

informações relativas ao Requerimento n°  3.883/2012,  da Comissão Especial  das
Enchentes.

Do Sr. André Merlo, secretário de Agricultura, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 7.658/2014, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.472/2013,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Segurança Pública. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 7.841/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Júlio  Delgado,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.657/2014, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Leopoldo Jorge Alves Neto, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério
da  Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.572/2014,  do
deputado Anselmo José Domingos.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.892/2012, da Comissão Especial das Enchentes.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.110/2014,  em atenção a  pedido  de  diligência  da
Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Igam, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.880/2012, da Comissão Especial das Enchentes.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (4),  prestando
informações relativas ao Requerimentos n°s 5.061 e 5.244/2013,  da Comissão de
Direitos Humanos; 7.737 e 7.739/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às
Drogas; e 7.897/2014, da Comissão de Segurança Pública.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.341/2014

Dispõe sobre a obrigatoriedade da especificação e divulgação da quantidade de
calorias e da presença de glúten nos produtos constantes dos cardápios de bares,
restaurantes e similares e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os bares, restaurantes e outros estabelecimentos que comercializem

produtos  alimentícios  para  consumo imediato  obrigados  a  manter  ao  alcance  do
consumidor  relação  dos  itens  disponibilizados  com  a  respectiva  quantidade  de
calorias  dos produtos,  bem como a necessidade calórica de consumo diário  para
indivíduos por faixa etária e idade.

§  1º  -  A relação  de  que  trata  o  art.  1º  deverá  ser  elaborada  e  assinada  por
profissional nutricionista com a respectiva inscrição no conselho regional.

§  2º  -  A quantidade  de  calorias  deverá  constar  ao  lado  de  cada  produto,  nos
cardápios e tabelas expostos nos referidos estabelecimentos.

Art.  2º  -  Nos  casos  de  itens  de  consumo de  quantidade variável,  a  critério  do
consumidor, como restaurantes de comida a quilo e outros, a quantidade de calorias
de que trata  o  art.  1º  deverá  ser  especificada por  cada cem gramas  de produto
consumido.

Art.  3º  -  Os  estabelecimentos  de  que trata  esta  lei  também  serão obrigados  a
indicar nos cardápios e tabelas expostos informação sobre a presença de glúten nos
alimentos comercializados.

Art.  4º  -  A informação  sobre  o  conteúdo  calórico  e  a  presença  de  glúten  nos
alimentos  deve  estar  disposta  na  mesma  forma  e  dimensão  que  as  demais
informações  oferecidas  na  peça  em  que  estejam  disponibilizadas,  seja  cardápio,
cartaz  ou  qualquer  outra  peça  promocional  dos  produtos  servidos  ao  consumo
humano imediato.

Art.  5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a
partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Os estabelecimentos de que trata esta lei terão o prazo de cento e oitenta
dias a partir de sua entrada em vigor, para se adequarem ao seu cumprimento.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  tornar  obrigatória  a  divulgação,  por  bares,

restaurantes  e  similares,  da  quantidade de calorias  e  da  presença de glúten  nos
alimentos  comercializados.  Hodiernamente,  a  obesidade  tornou-se  um  grave
problema de saúde pública, causando inúmeras doenças relacionadas ao excesso de
peso decorrente de hábitos alimentares inapropriados, relacionados a rotinas de vida
que não propiciam uma alimentação equilibrada.

Além de estarem relacionadas  com o  fator  físico,  as  doenças consequentes  da
obesidade  causam  grande  impacto  social  na  vida  das  pessoas,  uma  vez  que
ocasionam, frequentemente, problemas psicológicos, perda da autoestima, ansiedade
e depressão.

O controle adequado do peso está ligado diretamente à  quantidade de calorias
ingeridas  diariamente  através  da  alimentação,  e  assim  sendo,  quanto  melhor
informado a respeito da sua alimentação, melhor o cidadão poderá fazer escolhas
que o beneficiem.

Nesse sentido, a correta informação sobre a quantidade de calorias existentes nos
alimentos  consumidos  oferece ao  cidadão a  possibilidade de  manter  um  controle
sobre as calorias ingeridas e assim administrar de forma mais adequada o seu peso
corporal,  contribuindo para criar  uma cultura em que seja reduzida a ingestão de
calorias em excesso e mantido o peso corporal em níveis razoáveis, evitando, assim,
a obesidade.

De acordo com números da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 2008), atualmente 13% dos
adultos são obesos, índice liderado pelas mulheres (13,6%) e um pouco menor entre
os homens (12,4%).

No que concerne à divulgação da presença de glúten nos alimentos, isso se faz
necessário  devido  à  existência  da  doença  celíaca,  consistente  na  intolerância
permanente ao glúten (proteína presente no trigo e em outros cereais) que acomete
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muitos  indivíduos  com  predisposição  genética,  prejudicando  o  funcionamento  do
intestino delgado e a absorção de nutrientes.

Diante do exposto, conclamamos o apoio dos nobres pares para a acolhida desta
proposição e sua aprovação.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado Anselmo
José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.897/2012, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.342/2014
Declara de utilidade pública a Associação Quatro Patas, com sede no Município de

Machado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Quatro Patas, com sede

no Município de Machado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Quatro Patas, com sede no Município de Machado, é

uma  associação  civil  de  caráter  socioambiental,  sem  fins  lucrativos,  sem  cunho
político nem partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado e tem por
finalidade,  entre  outras,  zelar  pelo  bem-estar  físico  e  psicológico  dos  animais,
informando,  esclarecendo e educando a população a fim de criar  uma cultura de
respeito e cuidado, estimulando a posse responsável e a adoção, bem como criando
mecanismos  de  controle  sobre  a  proliferação  dos  animais  de  rua  e,  ainda,
participando da formulação e  da  execução de  políticas  públicas  de  proteção aos
animais,  tudo sem nenhuma distinção de cor,  raça,  credo religioso,  classe social,
concepção política-partidária ou filosófica e nacionalidade em suas atividades.

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 a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.343/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Douradinho - Asdecod -, com sede no Município de Machado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário de Douradinho - Asdecod -, com sede no Município de Machado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  de  Douradinho  -

Asdecod -, com sede no Distrito de Douradinho, no Município de Machado, é uma
associação  civil  de  caráter  sócio,  sem  fins  lucrativos,  sem  cunho  político  nem
partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado, tendo por finalidade,
entre  outras,  promover  o  desenvolvimento  social  e  econômico  da  comunidade,
através  de  obras  e  ações,  proporcionando  aos  seus  associados  atividades
econômicas, sociais e produtivas, buscando alternativa para fomentar a exploração
agropecuária  e  o  bem-estar  social  e,  ainda,  conscientizar  a  comunidade  de  sua
potencialidade,  tudo  sem  distinção  de  cor,  raça,  credo  religioso,  classe  social,
concepção política-partidária ou filosófica e nacionalidade.

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 espero a anuência de meus nobres pares a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.344/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais

Goianos e Mineiros, com sede no Município de Formoso.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais Goianos e Mineiros, com sede no Município de Formoso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2014.
Inácio Franco
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Goianos e Mineiros, do

Município de Formoso, tem por princípios fundamentais a liberdade, a democracia, a
cooperação e a ajuda mútua e por objetivo congregar e representar os pequenos
produtores  rurais  da  região.  Além  disso,  busca  sustentar  e  defender  perante  os
órgãos governamentais  os  interesses e  as  aspirações da comunidade,  cumprindo
importante papel no seu desenvolvimento, o que consequentemente contribui para o
desenvolvimento do Estado.

Além disso, a Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa
à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.345/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Protetores aos Animais de Perdões -

Apap -, com sede no Município de Perdões.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Protetores  aos

Animais de Perdões - Apap -, com sede no Município de Perdões.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2014.
Fábio Cherem
Justificação: A Associação dos Protetores aos Animais de Perdões - Apap -, é uma

pessoa jurídica de direito privado, constituída em 2011 na forma de associação civil
sem fins lucrativos,  com autonomia administrativa e  financeira,  prestando notórios
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serviços de proteção aos animais do Município de Perdões e região. Sabe-se que
animais em situação de abandono estão sujeitos aos mais diversos infortúnios, tais
como: fome, maus-tratos e doenças, que podem ser transmitidas aos seres humanos,
tais como a raiva. No exercício de seus serviços, a entidade tem colaborado para
reduzir os índices de cães contaminados com raiva na cidade, e, consequentemente,
vem minimizando as possibilidades de transmissão para a comunidade. Não bastasse
isso,  a  associação vem atuando diariamente  na  proteção dos  animais  vítimas de
maus-tratos,  por  meio  de  serviços  médico-veterinários  e  nutrição.  Além  desses
trabalhos  de  merecido  reconhecimento,  ela  ainda  é  responsável  por  intermediar,
facilitar e incentivar processos de adoção de animais na cidade, contribuindo, desse
modo, não só com o combate ao abandono de animais, como também com a garantia
de condições mais dignas aos animais de Perdões e região.

Outro relevante serviço prestado pela associação é o da diminuição desordenada
de cães e  gatos.  Por  meio  da  realização de castrações  realizadas  no Centro  de
Castração  Casa  Esperança,  a  associação  tem  contribuído  com  a  redução  da
população de cães e gatos de rua no Município de Perdões. Visto que estes são os
mais  susceptíveis  a maus-tratos  e proliferação de enfermidades, esse trabalho se
mostra de grande valia para toda a cidade. Além disso, a associação é responsável
pela realização de campanhas educativas na cidade sobre os cuidados que devem
ser dados aos animais.

A Apap preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade pública,
uma vez que está em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua direção
não  são  remunerados  e  seus  diretores  são  pessoas  idôneas,  conforme atestado
apresentado, motivo pelo qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta
Casa para a aprovação do referido 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 5.346/2014
Institui o Dia do Pastor.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído o Dia do Pastor, a ser celebrado, anualmente, no segundo
domingo do mês de junho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2014.
Gilberto Abramo
Justificação: Na história do cristianismo, sempre encontramos pessoas dedicadas

exclusivamente ao Reino de Deus.
A comemoração do Dia do Pastor é dedicada aos pastores, nome comum entre as

igrejas protestantes para os líderes religiosos, indivíduos que buscam acima de tudo
trabalhar pela causa do Reino de Deus, conduzindo sua vida na tarefa de anunciar o
evangelho de Jesus, a saber, a notícia de que há completo e suficiente perdão para
todos os pecadores que confessam sua culpa e tomam para si a graça divina. E, para
o pastor,  o  grande exemplo é Cristo,  perfeito  e sublime pastor  dos pastores, que
andava no mundo atento às necessidades humanas.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.347/2014
Declara de utilidade pública a Associação Clube dos 10, com sede no Município de

Patos de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública da Associação Clube dos 10, com sede

no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2014.
Hely Tarqüínio
Justificação: O Clube dos 10 é uma associação constituída na forma de pessoa

jurídica de direito privado, para fins não econômicos (art. 1º do Estatuto), fundado em
29 de junho de 2012 , com sede e foro em Patos de Minas, em pleno funcionamento
desde então.
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Os membros da diretoria, conforme dispõe o estatuto, não recebem remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer fórmula ou título, em
razão  das  competências,  funções  ou  atividades  que  lhes  sejam  atribuídas  pelos
respectivos  atos  constitutivos  e  são  pessoas  idôneas,  conforme  declaração  do
prefeito municipal de Patos de Minas.

O  Clube  dos  Dez  tem  por  finalidade  promover  atividades  recreativas,  sociais,
cívicas, esportivas e serviços de interesse coletivo entre seus associados:

a)  promover,  incentivar,  organizar,  divulgar  e  participar  de  competições  de
motocross, enduro, trilhas, off-road;

b)  manter  relações  com  instituições  congêneres,  nacionais  e  internacionais
podendo firmar convênios de reciprocidade;

c) promover intercâmbios com outras entidades afins que praticam motocross.
A sua atuação é de grande importância social para os associados, especialmente

na prática de esportes de motocross.
Peço, pois, aos nobres pares, a aprovação do presente projeto, que promoverá o

reconhecimento de um trabalho criterioso e dedicado, íntegro e eficiente.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.441/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados na 1ª  Cia.
Rotam, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2014, em Belo Horizonte, que resultou na
apreensão de drogas, celular, quantia em dinheiro e na prisão de uma pessoa.

Nº 8.442/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 60ª Cia. PM
- 9º BPM, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2014, em Barbacena, que resultou na
apreensão de 17 barras de dinamite e na prisão de 3 pessoas.

Nº 8.443/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  no  3º
Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/6/2014,
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em Conselheiro Lafaiete, em que se realizou um parto de emergência. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.444/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações acerca dos
dados  existentes  sobre  o  número  de  processos  judiciais  e  inquéritos  policiais
inerentes  à  Lei  Maria  da  Penha  instaurados  no  Estado  nos  últimos  cinco  anos,
detalhando-se  o  quantitativo  por  comarca  e  esclarecendo-se  a  estrutura  para  o
atendimento em cada uma delas, incluindo-se número de magistrados e servidores
destinados para atuação nos mencionados procedimentos.

Nº  8.445/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário  de Trabalho pedido de informações acerca dos dados
existentes  sobre o número e a localização dos equipamentos para atendimento a
mulheres  vítimas  de  violência  no  Estado,  como  Delegacias  de  Polícia  Civil
Especializadas; Serviços de Prevenção à Violência Doméstica contra Mulheres da
Polícia Militar; Centros de Referência; Núcleos de Promoção e Defesa dos Direitos da
Mulher  ou  defensores  públicos  em  atuação  específica;  Varas  Judiciais
Especializadas; Promotorias Especializadas; Serviços de Atenção à Violência Sexual;
Centros de Referência Especializados de Assistência Social, entre outros.

Nº  8.446/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário  de Trabalho pedido de informações acerca dos dados
existentes  sobre  o  abrigamento  de  mulheres  vítimas de  violência  no  Estado,  nos
últimos cinco anos, detalhando-se o número e a localização das casas de passagem
e casas-abrigo, bem como o quantitativo de mulheres atendidas em cada uma dessas
instituições.

Nº  8.447/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  subsecretário  de  Administração  Prisional  pedido  de  informações
sobre a periodicidade das visitas aos detentos do Presídio Inspetor José Martinho
Drumond; quem pode visitar os detentos; se há oportunidades de trabalho para todos
os detentos e se há assistência jurídica gratuita disponível aos presos e, em caso
positivo, com que frequência.

Nº  8.448/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre a
nomeação dos aprovados no concurso para o cargo de oficial de apoio judicial em
2009, homologado em 2011.

Nº 8.449/2014, da Comissão do Trabalho, 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  essa  comissão  na  reunião  de
29/4/2014. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 8.450/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 1º/7/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, drogas, balanças 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. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.451/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de informações sobre os dados
existentes, nos últimos cinco anos, relativos à violência contra a mulher no Estado. (-
À Mesa da Assembleia.)

Questões de Ordem
O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, observando, de plano, que não há

quórum para a continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre a reunião.
O deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado. A reunião foi aberta com quórum.
O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, verificação.
O deputado João Leite - Sr. Presidente, estou com a palavra.
O deputado Vanderlei  Miranda -  Sr.  Presidente,  a palavra ainda não havia  sido

passada.
O deputado João Leite - Ele me concedeu a palavra pela ordem.
O  deputado  Vanderlei  Miranda  -  Pela  ordem,  sim.  Peço  verificação  depois  da

palavra de V. Exa.
O deputado João Leite - Muito bem. Sr. Presidente, abrimos a reunião com número

regimental.  A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária está aberta. O
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mínimo de deputados exigidos são quatro e há vários colegas inscritos para usar a
tribuna. Lamentavelmente estamos em um processo de obstrução pela manifestação
do deputado Vanderlei Miranda. É isso?

O deputado Vanderlei Miranda - Mas, e o interesse dos colegas?
O deputado João Leite - O interesse dos colegas é utilizar a tribuna e falar.
O deputado Vanderlei  Miranda -  Deputado João Leite,  havendo quórum não há

nenhum problema.  Peço a  verificação até  mesmo porque o painel  não registra a
presença de nenhum deputado em comissão.

O deputado João Leite - Estou dizendo ao senhor que a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária está aberta.

O deputado Vanderlei Miranda - Sim, mas o painel não registra isso; e mesmo que
registrasse,  não  haveria  problema.  Como  manda  o  Regimento,  estou  pedindo  a
verificação.

O presidente - Deputados João Leite e Vanderlei Miranda, o pedido é regimental. A
presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 14 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Sargento  Rodrigues,  Rômulo  Viegas  e  Duarte  Bechir  (substituindo  os  deputados
Gustavo Corrêa e Leonardo Moreira, respectivamente, por indicação da liderança do
BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,
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deputado Inácio Franco,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de
requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e 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
requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  o  adiamento  de
votação do Requerimento nº 8.297/2014. 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 10.328/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de informações
sobre  a nomeação dos aprovados no concurso  para o cargo de Oficial  de Apoio
Judicial em 2009, homologado em 2011;

nº  10.329/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Administração Pública para debater, em audiência pública, o
Projeto de Lei nº 5.273/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

nº  10.331/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado pedido de providências para que encaminhe a
esta  Casa projeto de  lei  que garanta a revisão geral  anual  dos vencimentos dos
servidores  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Militares  de  Minas
Gerais - Ipsemg;

nº  10.333/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo de Estado pedido de providências no sentido de que haja a
publicação de decreto, nos termos do art. 21, da Lei nº 15.462, de 2005, instituindo
"promoção por escolaridade adicional" e, por consequência, suprimindo o tempo de
reposicionamento na carreira por escolaridade, em apoio ao pleito da Associação dos
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Especialistas em Políticas e Gestão da Saúde do Estado de Minas Gerais - AEPGS-
MG;

nº  10.334/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Defesa  do
Patrimônio Público pedido de providências solicitando a apuração de denúncias que
envolvem servidores do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais;

nº  10.335/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências solicitando a
apuração de denúncias que envolvem servidores do Tribunal  de Justiça Militar  do
Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Inácio  Franco  -  Maria  Tereza  Lara  -  Sargento

Rodrigues.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014
Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Sebastião Costa  e Sargento  Rodrigues,  membros da supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  a  deputada  Liza  Prado.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado  ,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater os

resultados  do III  Fórum Mineiro sobre  os Direitos  do  Idoso:  Qualidade de Vida  e
Envelhecimento, bem como promover a apresentação e discussão do Boletim PAD:

Perfil dos Idosos de Minas Gerais, lançado no dia 20 de março pela Fundação João

Pinheiro. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
Diário  do  Legislativo, nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.
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Cristovam Buarque, senador da República; Rogério Veiga Aranha, superintendente do
Patrimônio da União em Minas Gerais do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão (14/6/2014);  ofícios da Sra. Maria Coeli  Simões Pires, secretária  de Casa
Civil; e dos Srs. Francisco Henrique Otoni de Barros, chefe da Seção de Fiscalização
do Trabalho (substituto) da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em

Minas Gerais;  Sérgio de Castro Moreira dos Santos, promotor de justiça; Eduardo
Francisco Lovato Bianco, promotor de justiça (24/6/2014). A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Márcia Luciane Drumond das

Chagas  e  Vallone,  coordenadora  do  Núcleo  de  Meio  Ambiente  e  Saúde,
representando Wanderley Chieppe Felippe, pró-reitor de Extenção da PUC Minas, e
Anna Cristina Pegoraro de Freitas, professora do curso de psicologia da PUC Minas;

Claryssa Christina Figueiredo de Almeida, assessora, representando Maria Juanita
Godinho Pimenta, subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria  de Estado de
Trabalho  e  Desenvolvimento  Social;  Sílvia  Helena  Rocha  Rabelo,  secretária

municipaladjunta  de  Direitos  de  Cidadania  da  Secretaria  Municipal  de  Políticas
Sociais; e dos Srs. Leonardo Costa Coscarelli,  promotor de justiça de Defesa dos
Direitos  dos  Idosos;  Jorge  Luiz  de  Noronha,  coordenador  do  Disque  Direitos

Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Camilo  Machado,
professor da Faculdade de Direito da Milton Campos, que são convidados a tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra a deputada Liza Prado, autora do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam 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 10.348/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social, à Secretaria de Planejamento e Gestão, à Subsecretaria

de Administração  Prisional,  à  Ouvidoria do  Sistema Penitenciário  e  ao Centro  de
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Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos
pedido  de  providências  para  apurar  as  denúncias  apresentadas  durante  a  14ª

Reunião Ordinária da comissão, realizada em 18/6/2014, bem como solucionar as
questões  funcionais  levantadas,  inclusive  quanto  à  melhoria  das  condições  de
trabalho dos agentes penitenciários;

nº 10.349/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria do Sistema Prisional pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas  da  14ª  Reunião  Ordinária  da  comissão,  para  apurar  as  denúncias

apresentadas durante essa reunião, realizada em 18/6/2014, bem como solucionar as
questões  funcionais  levantadas,  inclusive  quanto  à  melhoria  das  condições  de
trabalho dos agentes penitenciários;

nº 10.350/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  para  esclarecer,  em  audiência  pública,  denúncias  de  assédio  moral,
cerceamento de direitos e tortura psicológica apresentadas pelo ex- policial  militar

Marco Alexandre Machado de Araújo;
nº 10.351/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada

reunião  para  obter  esclarecimentos,  em audiência  pública,  sobre  a  ocorrência  de

violação de direitos humanos no âmbito do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Betim;
nº 10.352/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião

para obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre denúncia de perseguições e

ameaças a servidores públicos do Município de Ervália;
nº 10.353/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, as violações de direitos humanos ocorridas nas

Vilas PTO, Samag, Itaú e Esportes em decorrência de possíveis abusos praticados
pelo Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 julho de 2014.

Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/6/2014

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Luiz Humberto Carneiro, Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado João Vítor

Xavier, por indicação da liderança do BTR) e Inácio Franco (substituindo o deputado

Romel  Anízio,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada

comissão. Está presente, também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Luiz Humberto Carneiro, 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  da  Sra.  Renata  Vilhena,

secretária  de  Planejamento  e  Gestão,  publicado  no  Diário  do  Legislativo, em

24/6/2014.  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. São retirados da pauta os Projetos de Lei nºs 1.197/2011 e 4.690/2013 por

determinação  do  presidente,  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais,  e

5.165/2014 atendendo-se a requerimento do deputado Inácio Franco, 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 4.401/2013

e 4.936/2014, este, na forma do vencido no 1º turno (relator: deputado Inácio Franco);

4.972  e  5.006/2014 na  forma  do vencido  no  1º  turno  (relator:  deputado  Gustavo

Corrêa);  e  5.110/2014  (relator:  deputado  Antônio  Carlos  Arantes).  Cumprida  a

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

reunião da mesma data,  às  20  horas,  convoca os  membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.

Jayro Lessa, presidente - Inácio Franco - Bosco - Doutor Wilson Batista.
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ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/6/2014
Às  9h15min,  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  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos
deputados  que a  subscrevam. A presidência  informa que a  reunião  se  destina  a
debater a criação de Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher em Minas Gerais. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  as  Sras.  Jô  Moraes,  deputada  federal;  Olívia  de  Fátima  Braga  Melo,
delegada de Polícia Civil  e  chefe do Departamento de Investigação,  Orientação e
Proteção à Família da Polícia Civil;  Margaret de Freitas Assis Rocha, delegada da
Delegacia  Especializada  de  Atendimento  à  Mulher  da  Polícia  Civil;  Samantha
Vilarinho  Mello  Alves,  defensora  pública  coordenadora  do  Núcleo  de  Defesa  da
Mulher  em Situação de Violência;  Heloísa  Helena Durão Abdo e  Sandra Ferreira
Nunes,  técnicas  judiciárias  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado;  Eliana  Piola,
coordenadora  Especial  de  Políticas  para  Mulheres  da  Secretaria  de  Estado  de
Trabalho e Desenvolvimento Social; Neusa Cardoso de Melo, presidente do Conselho
Estadual da Mulher; Claudia Monteiro Rocha, coordenadora dos Direitos da Mulher
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Elaine Matozinhos, vereadora da Câmara
Municipal  de  Belo  Horizonte;  Terezinha Lúcia de Avelar,  presidente  do  Movimento
Popular  da  Mulher  e  diretora  do  Sinprominas;  e  o  Maj.  PM  Cleverson  Natal  de
Oliveira, assessor de Direitos Humanos da Polícia Militar 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 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.  O  presidente  designa  o  deputado  Sargento
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Rodrigues como relator do Projeto de Lei nº 378/2011 no 2º turno. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer,  pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
378/2011 na forma do vencido no 1º turno. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Registra-se a presença do deputado Célio Moreira (substituindo o deputado Lafayette
de Andrada, por indicação da Liderança do BTR). Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.361/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
visita à região da Savassi, na Capital, onde milhares de pessoas vêm se reunindo
para assistir aos jogos da Copa do Mundo, havendo a possibilidade da ocorrência de
tumultos  e  problemas  de  segurança  para  os  participantes  e  as  pessoas  que  ali
residem e transitam;

nº 10.362/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja encaminhado voto
de  congratulações  com  a  Cel.  PM  Cláudia  Romualdo  pela  conquista  recente  do
prêmio Bom Exemplo 2014, na categoria personalidade do ano de 2013;

nº 10.363/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
visita  à  Central  Integrada  de  Escoltas  de  Ribeirão  das  Neves,  notificando-se  o
secretário de Estado de Defesa Social de seu teor, tendo em vista as reivindicações
apresentadas  pelos  agentes  penitenciários  sobre  falta  de  estrutura  física  e  de
segurança;

nº  10.364/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao chefe da Polícia Civil  pedido de providências para que analise a
situação que resultou na alteração do plantão regionalizado antes realizado na Rua
Martinica,  Bairro  Santa  Branca,  Região  de  Venda  Nova,  para  a  4ª  Delegacia  de
Polícia Civil  - Regional Leste, pois tal mudança causa o aumento do perímetro de
deslocamento  das  viaturas  e  o  desguarnecimento  da  população  local,  além  de
desgaste físico e psicológico dos policiais.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE JULHO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 3/7/2014
Presidência da Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordens do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Neider Moreira - Arlen Santiago - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir - Fred Costa

- Hélio Gomes - João Leite - Liza Prado - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
A presidente (deputada Liza Prado) - Às 14 horas, a lista de comparecimento não

registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de
quarta-feira,  dia  9,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de  convocação,  e  para  as
ordinárias de terça e quarta-feira, dias 8 e 9, respectivamente, às 14 horas, com as
seguintes  ordens  do  dia:  (-  As  ordens  do  dia  anunciadas  serão  publicadas  nas
edições dos dias 8 e 9/7/2014, respectivamente.).

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de  congratulações  com  o  Projeto  Providência  pela  conquista  do  Prêmio  Bom

Exemplo 2014,  na categoria Educação (Requerimento nº 7.915/2014, do deputado
Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Guidoval pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.930/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Resende Costa pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 7.931/2014, do deputado Ivair Nogueira);
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de congratulações com a comunidade de Monte Santo de Minas pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 7.932/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.933/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ouro  Preto  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 7.934/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Mariana pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.935/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Andrelândia  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 7.936/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Urucânia pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.937/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Jequeri pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.938/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Patos de Minas pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 7.978/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Vitória  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 7.979/2014, do deputado Tony Carlos);

solicita  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Ercílio  Confort  Lorena,
prefeito municipal de Heliodora, e a toda sua equipe pela qualidade de gestão dos
gastos públicos, que, aliada ao bom desempenho nas áreas de saúde e educação,
colocou o município entre os dez primeiros do Brasil no Índice de Responsabilidade
Fiscal,  Social  e  de  Gestão  no  ano  de  2012  (Requerimento  nº  7.994/2014,  do
deputado Ulysses Gomes);

de congratulações com a comunidade de Cristais pelos 66 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 8.054/2014, do deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  o  jornalista  Luiz  Ribeiro  por  seu  grande  destaque  no
jornalismo impresso nacional (Requerimento nº 8.088/2014, do deputado Gil Pereira);

de congratulações com a Loja Maçônica Operários de Salomão por seus 15 anos
de atividade (Requerimento nº 8.089/2014, do deputado Gil Pereira);

de congratulações com a comunidade de Perdões pelos 102 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 8.098/2014, do deputado Fábio Cherem);
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de congratulações com a comunidade de Pirapora pelos 102 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 8.099/2014, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Açucena pela comemoração dos 70 anos
de emancipação desse município (Requerimento nº  8.121/2014,  da deputada Liza
Prado);

de congratulações com a comunidade de Limeira do Oeste pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 8.136/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Tupaciguara  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.137/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Capinópolis  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.138/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  o  Sr.  Geraldo  Augusto  de  Almeida  pela  posse  como
presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº
8.139/2014, do deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Paulo Cézar Dias pela posse como vice-presidente do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº  8.140/2014,  do
deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Sr.  Lincoln Soares dos Santos pelo trabalho de coordenação de
Concurso  Miss  Esmeraldas  e  Miss  Rainha  do  Café  2014  (Requerimento  nº
8.149/2014, do deputado Sávio Souza Cruz);

de aplauso à ONG Abrace a  Serra da Moeda pela comemoração do evento  7º
Abrace a Serra da Moeda (Requerimento nº 8.152/2014, da deputada Liza Prado);

de aplauso à Sra. Marina Alves Parreira, representante de Esmeraldas, pela eleição
como Rainha do Café  de  Minas  Gerais  -  2014 (Requerimento  nº  8.154/2014,  do
deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Amparo pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 8.155/2014, do deputado Fábio Cherem);

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  (Requerimento  nº
8.230/2014, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento nº 8.231/2014, do deputado Cabo Júlio).

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 3/6/2014, em Brasília de Minas,
Campo Azul e Ponto Chique, que resultou na apreensão de armas e na prisão de três
pessoas (Requerimento nº 8.232/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.233/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr.  João Isidro Vinhal por sua eleição como diretor de
Relação com os  Participantes  da  Cemig-Saúde (Requerimento  nº  8.234/2014,  do
deputado Celinho do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº 8.237/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.238/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.239/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  4/6/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de um adolescente, armas, drogas, munição e
na prisão de um homem (Requerimento nº 8.240/2014, do deputado Cabo Júlio);
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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, de drogas e arma e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.241/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.242/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
8.243/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 4/6/2014, em Muriaé, que resultou
na apreensão de drogas e na prisão de dois homens (Requerimento nº 8.244/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  4/6/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou  na  apreensão  de  quase  7kg  de  maconha  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.245/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 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 (Requerimento nº 8.246/2014, do deputado
Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.247/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.248/2014, do deputado Cabo Júlio);
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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 apreensão de drogas  e quantia  em dinheiro  (Requerimento  nº  8.249/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Sr.  Vanderlei  Toledo por  sua eleição para o cargo de
diretor de Relação com os Participantes - Fundo de Previdência dos Trabalhadores
da Cemig (Requerimento nº 8.250/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel);

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  (Requerimento  nº
8.252/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.253/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.254/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/6/2014, em Uberaba, que resultou
na apreensão de dois revólveres e na prisão de quatro pessoas que assaltaram o
Shopping Uberaba (Requerimento nº 8.256/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  8.257/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis, ao chefe de cartório e ao agente penitenciário que
menciona, nos termos do Requerimento nº 7.734/2014 (Requerimento nº 8.298/2014,
do deputado Sargento Rodrigues);
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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 dois suspeitos

que estouraram um caixa eletrônico do Banco do Brasil  em São Simão (GO), em

9/6/2014 (Requerimento nº 8.299/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 8.300/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 8.301/2014, do deputado Cabo

Júlio);

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  (Requerimento  nº  8.302/2014,  do deputado

Cabo Júlio);

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 (Requerimento

nº 8.381/2014, da Comissão de Direitos Humanos);

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  (Requerimento  nº

8.384/2014, da Comissão de Prevenção Combate Drogas);

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
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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 (Requerimento nº 8.422/2014, da Comissão de Segurança

Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.346/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Mantenedora  da  Guarda  Mirim  de
Janaúba, com sede no Município de Janaúba.

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 4.346/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mantenedora  da  Guarda Mirim  de Janaúba,  com sede  no  Município  de  Janaúba,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo a manutenção material e moral do contingente da guarda mirim.

Com esse propósito, a instituição busca preparar os adolescentes para desenvolver
suas  aptidões  no  trabalho,  realizando  o  acompanhamento  profissional  desses
adolescentes.  Procura  ainda  promover  ações  culturais,  sociais  e  ambientais,  sob
acompanhamento  e  ajuda  da  sociedade,  por  meio  de  parcerias  com  instituições
públicas e privadas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação,
especialmente com os menores do Município de Janaúba, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.346/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2014.
Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.227/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade Carmopolitana nº 3.476,
com sede no Município de Carmópolis 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  5.227/2014  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Loja

Maçônica  Fraternidade  Carmopolitana  nº  3.476,  com  sede  no  Município  de
Carmópolis  de  Minas,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de
caráter beneficente, que tem como escopo praticar a beneficência, especialmente a
assistência social aos menos favorecidos.

Com esse propósito, a instituição busca incentivar a cultura e promover a ética, a
paz, a cidadania, os direitos humanos e outros valores universais.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a
comunidade  de  Carmópolis  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° 5.227/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de julho 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.229/2014
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  Beneficente  Kerygma,  com  sede  no
Município de Varginha.
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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 5.229/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Kerygma, com sede no Município de Varginha, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo amparar
pessoas e famílias,  promovendo seu desenvolvimento,  além de manter  cursos de
formação técnica em diversas áreas.

Com esse propósito, a entidade atua na prevenção das drogas, com a manutenção
de centro específico de tratamento de dependentes químicos, e busca estimular as
demais instituições sociais a adotar e executar projetos que visem à prestação de
serviços à comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação 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° 5.229/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.230/2014
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 de Guardas Civis Municipais, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.230/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Guardas Civis Municipais, com sede no Município de Varginha, pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo
organizar  todos  os  guardas  civis  municipais,  a  fim  de  melhorar  a  qualidade  dos
serviços prestados à comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  promover  atividades  assistenciais,
culturais,  esportivas  e  recreativas;  e  criar  comissões  de  estudo  que  forneçam
propostas  para  projetos  e  políticas  de  interesse comunitário.  Além  disso,  procura
oferecer cursos de formação, capacitação, qualificação e treinamento.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
da melhoria da qualidade de vida dos moradores 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° 5.230/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.233/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e Rural de Campinas, com
sede no Município de Mato Verde.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.233/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária e Rural de Campinas, com sede no Município de Mato Verde, pessoa
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jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a assistência social, cultural, educacional, à saúde e ao desporto.

Com esse propósito, a instituição executa programas e ações que visem à melhoria
da qualidade de vida de seus associados.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.233/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2014.
Bosco, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2014

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2014

Às  13h50min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,
Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses, Luiz Humberto Carneiro e Duarte Bechir (os dois
últimos substituindo, respectivamente, os deputados Jayro Lessa e João Vítor Xavier,
por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Sargento
Rodrigues e Wander Borges. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da Comissão. O presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 5.078/2014, no turno único, cuja relatoria avocou para si. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no turno único, do Projeto de
Lei  nº  5.078/2014,  e  pela  rejeição  da  Emenda  nº1  (relator:  deputado  Zé  Maia).
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente - Sebastião Costa - Luiz Humberto Carneiro - Rômulo Viegas.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados  Rômulo  Veneroso  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.
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Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara
aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do deputado Cabo
Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o
recebimento  de  ofício  Sr.  Lauro  Bracarense  Filho,  procurador  da  empresa  Even
Construtora e Incorporadora, prestando informações relativas ao requerimento desta
comissão encaminhado por meio do Ofício nº 1.203/2012/SGM. Comunica também o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Luana  de  Carvalho  Drummond
Salvador,  advogada  da  empresa  Claro  S.A.,  e  dos  Srs.  Ricardo  Augusto  Simões
Campos,  presidente  da  Copasa-MG (29/5/2014),  e  Tiago  Nascimento  e  Lacerda,
secretário de Turismo (6/6/2014). 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  325/2011  é  retirado  da  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  o
Requerimento nº 6.834/2013, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada
audiência pública desta comissão para debater o elevado preço do florão, peça de
fardamento  bordada  para  uso  em boinas  e  quepes  adotados  pela  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, 9 de julho de 2014.
Liza Prado, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2014
Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da liderança do BTR) e
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os deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso (substituindo o deputado Gustavo
Perrella,  por indicação da liderança do BAM),  membros da  supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  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 de correspondência publicada no Diário
do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses:  ofícios  das Sras.  Renata
Vilhena, secretária de Planejamento (29/5/2014), e Silvana Nascimento, subsecretária
de turismo (27/6/2014), e dos Srs. Cláudio Renê Valadares Lobato, coordenador de
Exploração da Infraestrutura Rodoviária de Minas Gerais (6/6/2014), Álvaro Campos
de Carvalho, superintendente regional do Dnit (12/6/2014), Itamar Borges, deputado
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (24/5/2014), e José Élcio Santos
Monteze, diretor-geral do DER-MG (27/6/2014). O presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 5.184, em turno único, do qual designou como relator o deputado Gil
Pereira.  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 5.184/2014 (relator:  deputado Gil Pereira),  que recebeu parecer por sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos  nºs  8.053/2014,  8.319  a  8.323/2014  e  8.336/2014.  Submetido  a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
5.048/2014.  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 10.378/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a redução do ICMS para o setor de vestuário do
Estado; e

nº  10.379/2014,  do  deputado  Rômulo  Veneroso,  em  que  solicita  seja  realizado
debate público para discutir  questões relacionadas ao desenvolvimento do turismo
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mineiro,  às  atividades dos circuitos  turísticos,  bem como ao desenvolvimento dos
trabalhos da Frente Parlamentar Pró-Turismo.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 julho de 2014.
Braulio Braz, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos Arantes.

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

LEGISLATURA, EM 2/7/2014
Às 14h13min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,

Bosco (substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  liderança do
BTR),  Doutor  Wilson  Batista  (substituindo  o  deputado  Lafayette  de  Andrada,  por
indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Inácio  Franco  (substituindo o  deputado  Romel
Anízio,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Jayro Lessa, declara aberta a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada  no  Diário  do  Legislativo em 27/6/2014:  ofícios  da  Sra.  Renata Vilhena,
secretária de Planejamento e Gestão, e do Sr. Henrique Antônio dos Santos Nunes,
subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Pesca e
Aquicultura (2). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das
quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos
de Lei  nºs 3.705/2013 (deputado Lafayette de Andrada);  4.542/2013 e 5.070/2014
(deputado Romel Anízio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.705, 3.776 e 4.690/2013
são  retirados  da  pauta  por  determinação  do  presidente,  por  não  cumprirem
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
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sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
4.542/2013,  5.237  e  5.240/2014  (relator:  deputado  Inácio  Franco,  em  virtude  de
redistribuição);  4.588/2013  e  5.239/2014  (relator:  deputado  Bosco,  em  virtude  de
redistribuição);  5.070/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição  e  Justiça;  e  5.242/2014  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  virtude  de
redistribuição). O deputado Doutor Wilson Batista retira-se da reunião. Registra-se a
presença do deputado Duarte Bechir (substituindo o deputado Zé Maia, por indicação
da  liderança  do  BTR).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.272/2014 (relator: deputado Duarte
Bechir).  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente - Sebastião Costa - Luiz Humberto Carneiro - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Designação de Comissões

-  O  presidente  designou,  na  51ª  Reunião  Ordinária  da  4ª  Sessão  Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura, em 9/7/2014, os membros da Comissão Especial para
Emitir  Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 68/2014: Pelo BTR:
efetivos: deputados Bosco e Duarte Bechir; suplentes: deputados Bonifácio Mourão e
Lafayette de Andrada. Pelo BAM: efetivos: deputados Inácio Franco e Antonio Lerin;
suplentes: deputados Romel Anízio e Tenente Lúcio. Pelo BMSC: efetivo: deputado
Rogério Correia; suplente: deputado Ulysses Gomes. (Designo. Às Comissões.).

- O presidente proferiu, na 51ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária
da 17ª Legislatura, em 9/7/2014, as seguintes palavras e decisão:

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 1.760/2011, do deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº 3.435/2012,
do deputado Adalclever Lopes, passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa da
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Presidência nº 12. Assim sendo, a presidência, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno, encaminha o Projeto de Lei nº 3.435/2012 às Comissões de
Justiça e de Meio Ambiente para parecer.

Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2014.
Bosco, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno e tendo em

vista a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.760/2011, do deputado Alencar da
Silveira Jr., reforma despacho anterior e determina a anexação do Projeto de Lei nº
3.436/2012,  do ex-deputado Délio  Malheiros,  ao Projeto de Lei  nº  3.435/2012,  do
deputado Adalclever Lopes, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2014.
Bosco, no exercício da presidência.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 664/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, essa mensagem encaminha o Convênio nº

55/2014, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz
-, em 22 de maio de 2014.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  5/6/2014,  vem  a  esta  Comissão  para
receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, item 2.

Fundamentação
O Convênio ICMS nº 55/2014 dispõe sobre autorização dada ao Estado de Minas

Gerais  para  concessão  de  isenção  de  ICMS  nas  operações  de  fornecimento  de
combustível  querosene  de  aviação  B-1,  para  aeronaves  de  companhias  aéreas
nacionais, no dia 5 de junho de 2014, Dia Internacional do Meio Ambiente.

Por meio da cláusula primeira do convênio celebrado, o Estado poderá conceder a
isenção do imposto nas operações de fornecimento de 160.000 litros do combustível
para as aeronaves que partam do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, situado no
Município de Confins. O parágrafo único dessa cláusula especifica que o combustível
objeto da autorização se encontra especificado pela Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis, na Resolução ANP nº 20, de 2013.
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Compete a esta Casa a apreciação de convênios celebrados no âmbito do Confaz,
fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e no art. 1º,  caput,  da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de
1975.

Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação
tributária  do  Estado de Minas Gerais  e dá outras  providências,  os  convênios  que
disponham sobre  concessão  de isenção ou outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou
financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  devem  ser  submetidos  pela
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  até  o  terceiro  dia  subsequente  ao  de  sua
publicação no  Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que
deve ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no art. 4º
da mencionada lei federal. Em seu art. 1º, tal lei estabelece que as isenções do ICMS
serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados
pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o seu art. 4º, no prazo de 15 dias
contados  da  publicação  dos  convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e
independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder  Executivo  de  cada
unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,
considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão
Concluímos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  55/2014,  por  meio  do  projeto  de

resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ... /2014

Ratifica  o  Convênio  nº  55/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz -, em 22 de maio de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 55/2014, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 22 de maio de 2014, que 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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
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Zé Maia, presidente e relator - Sebastião Costa - Luiz Henrique - Rômulo Viegas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.175/2014

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria  do  deputado Rômulo  Veneroso,  o  projeto  de  lei  em análise  objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Bombeiros Civil de Três Marias - ABCT-
TM -, com sede no Município de Três Marias.

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 5.175/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Bombeiros Civil  de Três Marias - ABCT-TM -,  com sede no Município de Três
Marias,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  cujo  escopo  é  a
proteção e o salvamento de vidas e bens patrimoniais naquele município.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se que, entre suas
finalidades, a associação em comento atua na prevenção e extinção de incêndios,
salvamentos, buscas e proteção ambiental.

A atividade de defesa civil é de grande relevância para a sociedade na resolução de
situações  envolvendo  emergências  e  sinistros  em  geral.  E  a  participação  da
comunidade na prestação desse serviço está amparada no art. 4º, VI, da Lei Federal
nº 12.608, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Dada a relevância do trabalho desenvolvido pela referida associação, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.175/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Cabo Júlio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.243/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 663/2014, o projeto de lei em

epígrafe, de autoria do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito especial
ao Orçamento Fiscal do Estado para viabilizar o aporte de recursos de que trata o art.
31 da Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014.

Publicado no  Diário  do  Legislativo em 5/6/2014,  o  projeto  foi  distribuído  a  esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e
do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram
apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

especial  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  para  Encargos  Gerais  do  Estado  -
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  até  o  valor  de
R$750.000,00  (setecentos  e  cinquenta  mil  reais),  que  se  destinam  a  viabilizar  o
aporte de recursos de que trata o art. 31 da Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro
de 2014.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,
estabelece que os créditos especiais se destinam a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica. Dispõe ainda a referida norma, em seu art. 42, que
os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos
depende  da  existência  de  recursos  disponíveis  para  ocorrer  a  despesa  e  será
precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados, entre outros, os recursos
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e os provenientes
de excesso de arrecadação.

Segundo a Mensagem 663/2014, que encaminhou o projeto, os recursos destinam-
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se à cobertura de despesas referentes ao custeio da implantação da Fundação de
Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais - Prevcom-MG.

De  acordo  com  a  Lei  Complementar  nº  132,  de  2014,  o  Poder  Executivo  fica
autorizado a aportar recursos, no ato de criação da Prevcom-MG, até o limite de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com a finalidade de administrar e executar
planos de benefícios, nos termos das Leis Complementares Federais nºs 108 e 109,
ambas de 29 de maio de 2001.

Conforme o art. 1º do projeto sob análise, 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.

Em consonância com o disposto na Lei federal nº 4.320, de 1964, o projeto em tela
especifica, em seu art. 2º, que os recursos a ser utilizados para a abertura do crédito
solicitado serão provenientes da reserva de contingência.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não
havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.243/2014, em

turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente - Sebastião Costa, relator - Luiz Humberto Carneiro - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.269/2014

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Equoterapia  Recanto  do
Cavalo, com sede no Município de Campo Belo.

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 5.269/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amigos da Equoterapia Recanto do Cavalo, com sede no Município de Campo Belo,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo prestar serviços de equoterapia, equitação e hidroterapia,  visando à
reabilitação dos pacientes.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  culturais,  esportivas  e
recreativas; cria cursos em diversos segmentos a fim de integrar seus assistidos ao
mercado  de  trabalho  e  busca  proporcionar-lhes  assistência  social,  fisioterápica,
pedagógica  e  psicológica.  A  entidade  desenvolve,  ainda,  ações  de  proteção,
habilitação, reabilitação e integração dos pacientes à vida comunitária.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.269/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 74/2011
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto em epígrafe visa a tornar obrigatória

a  reserva  de  5% de  mesas  e  cadeiras  nas  praças  de  alimentação  de  shopping
centers e restaurantes no Estado para idosos, pessoas com deficiência físico-motora
e mulheres gestantes.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  por
semelhança de objeto, foram anexados à proposição o Projeto de Lei nº 2.379/2011,
de autoria do Deputado Rômulo Viegas, e o Projeto de Lei nº 3.282/2012, de autoria
do Deputado Pinduca Ferreira.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de
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Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  à  Comissão  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº  1,  que apresentou.  A
Comissão de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com Deficiência,  quanto  ao  mérito,
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem  agora  a  proposição  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  à  sua
repercussão econômica e financeira, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 74/2011 visa a tornar obrigatória a reserva de mesas para uso

exclusivo  de  idosos,  gestantes  e  pessoas  com  deficiência  motora  nas  praças  de
alimentação de shopping centers e restaurantes do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 para suprimir o
art.  5º,  entendendo  que  o  dispositivo  contrariava  o  princípio  constitucional  da
separação dos Poderes. A comissão de mérito concordou com tal alteração.

Durante a tramitação do projeto, o autor sugeriu a retirada dos restaurantes do rol
de estabelecimentos abrangidos, com a justificativa de que essa determinação legal
produziria  a  imposição  de  custos  consideráveis  ao  segmento,  notadamente  para
estabelecimentos de menor porte, decorrentes da adaptação de espaços para facilitar
o acesso e remover barreiras arquitetônicas. A sugestão foi acatada pelo relator na
comissão de mérito. É esse também o nosso entendimento.

Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência julgou
apropriado definir  a  reserva  de  mesas  e  assentos nas praças de alimentação de
shopping  centers sob  a  ótica  da  prioridade,  em  lugar  da  exclusividade.  Como
justificativa, alegou que a definição de reserva prioritária explicita o reconhecimento
do direito a receber tratamento diferenciado, ao mesmo tempo que elimina a noção
de segregação que a expressão “uso exclusivo” denota. A alteração evita que mesas
e  assentos  fiquem  ociosos,  o  que  reduziria  a  lucratividade  e  a  rentabilidade
econômica dos empreendimentos de serviços de alimentação em shopping centers.
Utilizar “uso prioritário” permite que as mesas e assentos reservados sejam também
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utilizados por qualquer público consumidor, observada a prioridade de uso.
Sobre  o  Projeto  de Lei  nº  2.379/2011,  de  autoria  do Deputado Rômulo Viegas,

anexado por semelhança à proposição em análise, nos termos regimentais e com
base na Decisão Normativa da Presidência nº 12, de junho de 2003, a comissão de
mérito considerou que a reserva de 10% das mesas e assentos, proposta no projeto
anexado, é adequada e razoável, tendo em vista que cerca de 14% da população
possui  alguma  deficiência  ou  ao  menos  uma  dificuldade  de  enxergar,  ouvir  ou
locomover-se,  segundo  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -
IBGE. Concordou com a gradação das penalidades previstas, por considerá-las mais
adequadas que as inicialmente apresentadas. O conjunto de alterações propostas
pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi explicitado no
Substitutivo nº 2, que apresentou.

Sob a ótica econômica, a única proposta de comissões que nos antecederam a
merecer reforma diz respeito às penalidades e sua gradação. Optamos por remeter a
gradação e a aplicação das penalidades ao que está disciplinado nos arts. 56 a 59 da
Lei Federal nº 8.078, de 1990, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o qual
já disciplina as normas gerais referentes à fiscalização das relações de consumo. Do
ponto de vista orçamentário, as inovações introduzidas pelo projeto em análise não
produzem repercussão para o Tesouro Estadual.

Para efetuar as alterações que julgamos convenientes, apresentamos a Emenda nº
1  ao  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 74/2011, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
com  a  Emenda nº  1,  que apresentamos,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1  da
Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Os estabelecimentos que descumprirem o disposto nesta lei ficam sujeitos

às penalidades previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990.”.
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Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Zé Maia presidente e relator - Sebastião Costa - Luiz Humberto Carneiro - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.672/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais,  “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 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  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 sob análise tem por objetivo acrescentar 42 pontos a um total de 680

pontos dos cargos de Assistente Administrativo - AADM - e 418 pontos a um total de
1.980 pontos das Funções Gratificadas com Pontuação - FGP. Visa ainda à criação
de três cargos de Chefe de Gabinete - CG -, de seis cargos de Assessor - AS - e de
uma função gratificada FG-3.

De acordo com o  Ofício  nº  31/2013,  que encaminhou o  projeto,  a  criação dos
cargos  e  funções  se  destina  à  assessoria  dos  novos  procuradores  do  Ministério
Público  junto  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  TCE-MG.  Em
dezembro de 2011, o número de procuradores aumentou de quatro para sete, por
meio  da  Lei  Complementar  nº  120,  de  2011,  sem  que  houvesse  correspondente
ajuste na estrutura desse órgão.

Primeiramente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que observou a iniciativa do presidente do Tribunal de Contas 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”. Com
vistas  ao  aprimoramento  da  proposição,  a  referida  comissão  apresentou  o
Substitutivo nº 1 no intuito de adaptar a Lei nº 19.572, de 10 de agosto de 2011, às
alterações efetuadas pelo projeto em tela.

A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  considerou  necessária  a
criação de cargos e funções para assessoria dos novos procuradores do Ministério
Público junto ao TCE-MG devido ao déficit existente. Além disso, a comissão afirmou
que tal medida “contribuirá para um melhor desempenho desse órgão, indo, assim, ao
encontro do princípio da eficiência”.

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 § 1º do 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 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, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais
normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO.

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, ou seja de
2,85%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar que o
limite máximo seja atingido.

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
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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%.

A presidente do Tribunal de Contas, ao encaminhar o projeto em análise, informou
que sua aprovação não acarretará aumento imediato das despesas com pessoal, pois
os novos cargos e funções serão providos de forma gradativa, quando o TCE-MG
apresentar  capacidade  orçamentária  e  financeira,  sem  infringência  da  LRF.  Foi
apresentado  quadro  com  a  demonstração  do  impacto  da  proposta,  que  totalizará
R$3.881.440,82.

Em 18/12/2013, por meio do Ofício nº 26.096/2013/DOCF, o TCE-MG informou que
a estimativa do impacto do projeto se refere a cada um dos exercícios de 2014, 2015
e 2016. Informou ainda que a criação da despesa tem adequação à Lei Orçamentária
Anual, está compatível com o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
não prejudicará o cumprimento das metas de resultados fiscais do Estado.

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.
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 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.

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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Não obstante, haja vista a necessidade de se adequar o número de cargos e pontos
a  serem  criados  à  atual  realidade  econômica  do  TCE-MG,  e  acatando  sugestão
proposta por esse órgão durante o processo legislativo, apresentamos o Substitutivo
nº 2. O referido substitutivo, em síntese:

- reduz de seis para três o número de cargos de assessor criados,
- reduz de 418 para 378 o número de pontos das funções gratificadas criados,
- mantém a criação de 42 pontos dos cargos de assistente administrativo e
deixa de criar a função gratificada FG-3.
Dessa forma, estima-se que o impacto do projeto de lei em tela será reduzido para

R$2.999.873,89.
Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº
4.672/2013 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 2
Altera 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.

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
cargos  de  recrutamento  limitado  a  serem  ocupados  por  servidores  efetivos  da
Secretaria do Tribunal de Contas.”.

Art. 2º - Ficam acrescidos 378 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:
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“Art. 3º - (...)
§ 4º - O total de pontos das funções gratificadas com pontuação será de 2.358.”.
Art. 3° - Ficam acrescidos três cargos de Chefe de Gabinete, código CG, e três

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 “19”.”.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões,9 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Sebastião Costa - Luiz Humberto Carneiro - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.294/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, projeto de lei em epígrafe visa a autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter imóveis ao Município de Itaúna.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  analisada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora vem a matéria a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.294/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter ao Município de Itaúna dois imóveis contíguos,  situados no Bairro Pio
XII,  zona 004,  e  registrados  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de
Itaúna, tendo o primeiro 4.000m²,  matrícula 39.955, a fls. n° 155 do Livro 2-GG; e o
segundo 800m², matrícula 40.835, a fls. n° 035 do Livro 2-GL.

O imóvel de matrícula 39.955 foi doado, em 2004, pela municipalidade ao Estado,
com autorização dada pela Lei Municipal nº 3.932, de 23 de dezembro de 2004, para
a construção do novo fórum da comarca de Itaúna, no prazo de dois anos contados
da escritura de doação, com a ressalva de que o não cumprimento dessa obrigação
implicaria a reversão da área à administração local.



317
____________________________________________________________________________

Já  o  imóvel  de  matrícula  40.835  foi  doado,  em  2006,  pela  municipalidade  ao
Estado, com autorização dada pela Lei Municipal nº 4.029, de 27 de março de 2006,
para ampliação da área doada para  a edificação do fórum, contendo as mesmas
cláusulas, condições e penalidades da lei já citada.

Antes de emitir o seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça solicitou, na
reunião de 24/6/2014, 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 dos imóveis; e ao prefeito do Município
de Itaúna,  para que manifestasse sua concordância com a proposição.  O prefeito
municipal de Itaúna, por meio do Ofício nº 274/2014, manifestou-se favoravelmente à
reversão dos imóveis ao município.

A autorização legislativa para alienação de patrimônio público está prevista no art.
18  da Constituição Mineira e pelo 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.

Consideramos atendidos os preceitos legais sobre a transferência de domínio de
bens públicos e que não haveria despesas para o erário nem repercussão na Lei
Orçamentária.

Diante  do  transcurso  do  prazo  previsto  na  lei  que  autorizou  a  doação  sem  a
utilização do bem como determinado, cabe a reversão de titularidade do imóvel para
o município.

Conclusão
Somos  pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  5.294/2014,  no  1º  turno,  na  forma

apresentada.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Sebastião Costa - Luiz Humberto Carneiro - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.635/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do deputado Anselmo José Domingos, dispõe
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sobre a criação de programa para identificação e tratamento da dislexia nas escolas
estaduais.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a
esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,
combinado com o art. 102, VI, do Regimento Interno. Conforme determina o § 1º do
mesmo art.189, segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em análise tem por objetivo a implantação de programa que identifique e

promova o tratamento de alunos disléxicos que estudem na rede pública estadual.
Quando da  análise  em  primeiro  turno  já  havíamos  ressaltado  a  importância  do

diagnóstico e do tratamento médico de distúrbios de aprendizagem para o sucesso
escolar dos alunos. Ainda que seja pacífico que diagnósticos e tratamentos médicos
sejam competência exclusiva dos sistemas de saúde, isso não afasta a exigência de
que  a  escola  e  os  sistemas  de  ensino  devam  estar  preparados  para  receber  e
acompanhar  crianças  e  jovens  com dificuldades  de aprendizagem,  congênitas  ou
adquiridas,  propiciando  meios  adequados  para  que  esses  alunos  possam  se
desenvolver.

A dislexia, em particular, requer um processo contínuo e laborioso de tratamento
que exige a integração dos esforços da família e da escola, razão pela qual somos
favoráveis ao encaminhamento dado à matéria no texto do vencido no 1º turno, que a
insere na vigente Lei  nº  16.683,  de 10/1/2007,  que autoriza  o  Poder  Executivo a
desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino
do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.635/2011 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Antônio Carlos Arantes.

PROJETO DE LEI Nº 1.635/2011
(Redação do Vencido)

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza
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o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da
rede pública de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  O art.  2º da Lei  nº  16.683, de 10 de janeiro de 2007, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 2º - (...)
V - identificação de alunos cujo desempenho escolar abaixo do esperado justifique

o encaminhamento aos órgãos de saúde para diagnóstico de possíveis disfunções
relacionadas a distúrbios de aprendizagem ou a déficits auditivos ou visuais.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2014

ATA
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014
Presidência da Deputada Liza Prado e do Deputado Bosco

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência:  Mensagem  nº  680/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
5.348/2014),  do  governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições:  Projetos  de Lei  Complementar  nºs  64  e 65/2014 -
Projetos de Lei nºs 5.349 a 5.358/2014 - Requerimentos nºs 8.452 a 8.492/2014 -
Requerimentos dos deputados André Quintão e outros, Paulo Lamac e outros, Ivair
Nogueira e Fred Costa (2) - Proposições Não Recebidas: Requerimento do deputado
Elismar  Prado  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  da  Pessoa  com
Deficiência, de Administração Pública e de Turismo - Questões de Ordem; chamada
para recomposição de quórum; existência de número regimental para continuação
dos  trabalhos;  Questões  de  Ordem  -  Registro  de  Presença  -  Oradores  Inscritos:
Discurso  da  deputada  Liza  Prado;  Questão  de  Ordem;  discursos  dos  deputados
Carlos Pimenta, Rômulo Viegas e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir
Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  68/2014  -  Questões  de
Ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Decisão da Presidência -
Decisão da Presidência; recebimento do Ofício nº 38/2014, da presidente do Tribunal
de Contas - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos:  Requerimentos  dos  deputados  Ivair  Nogueira,  André  Quintão  e
outros, Paulo Lamac e outros e Fred Costa (2); deferimento - Questão de Ordem - 2ª
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos deputados Vanderlei
Miranda e Gilberto Abramo (3); prejudicialidade - Discussão, em 1º turno, da Proposta
de  Emenda  à  Constituição  nº  57/2013;  discurso  do  deputado  Gilberto  Abramo;
Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. -

Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -
Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -
Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino -  Fábio  Cherem -  Fred Costa  -  Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - 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 - Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
A presidente  (deputada  Liza  Prado)  -  Às  14h5min,  a  lista  de  comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O deputado Bosco, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 680/2014*

Belo Horizonte, 4 de julho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para que seja submetido à apreciação da egrégia
Assembleia,  Projeto  de  Lei  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado em favor dessa Casa Parlamentar.

Ressalto,  de  início,  que  a  suplementação  de  recursos  destinada  ao  Poder
Legislativo  requer  a  apreciação  e  a  edição  de  lei,  autorizando  o  incremento
orçamentário.

O  crédito  suplementar,  objeto  deste  projeto,  destina-se  a  cobrir  despesas  de
pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos.

Para  este  fim,  serão  utilizados  recursos  provenientes  de  anulação  parcial  de
dotação orçamentária de pessoal e encargos sociais da Assembleia Legislativa, do
excesso de arrecadação de recursos ordinários, das receitas de contribuição patronal
e  do  servidor  para  o  Fundo  Financeiro  de  Previdência  -  FUNFIP,  bem  como de
recursos para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

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 5.348/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais,  até  o  limite  de  R$54.353.521,00 (cinquenta  e  quatro  milhões  trezentos  e
cinquenta e três mil quinhentos e vinte e um reais), para atender a:

I  - pessoal e encargos sociais,  até o valor de R$18.250.000,00 (dezoito milhões
duzentos e cinquenta mil reais);

II  -  outras  despesas  correntes,  até  o  valor  de  R$29.315.105,00  (vinte  e  nove
milhões trezentos e quinze mil cento e cinco reais); e

III - investimentos, até o valor de R$6.788.416,00 (seis milhões setecentos e oitenta
e oito mil quatrocentos e dezesseis reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
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I  -  da  anulação  de dotação orçamentária  de  Recursos  Ordinários,  do  grupo de
despesa  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  no  valor  de  R$18.250.000,00  (dezoito
milhões duzentos e cinquenta mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social,  no  valor  de  R$600.000,00
(seiscentos mil reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo
Financeiro de Previdência, no valor de R$11.300.000,00 (onze milhões e trezentos mil
reais);

IV -  do excesso de arrecadação da receita  de  Contribuição do Servidor  para o
Fundo Financeiro de Previdência, no valor de R$6.350.000,00 (seis milhões trezentos
e cinquenta mil reais); e

V - do excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, previsto para o corrente
exercício, no valor de R$17.853.521,00 (dezessete milhões oitocentos e cinquenta e
três mil quinhentos e vinte e um reais).

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- 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.

OFÍCIOS
Do Sr. Douglas Szefer, diretor (substituto) de Gestão Interna do Gabinete Pessoal

da Presidência da República (2), prestando informações relativas aos Requerimentos
n°s 8.156 e 8.161/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Eliane Parreiras, secretária de Cultura, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 7.887/2014, da Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Frederico  Henriques  Figueiredo  Coura  Ferreira,  prefeito  municipal  de
Dionísio,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.215/2014,  em
atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  referido
projeto de lei.)
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Do Sr. Gladstone Corrêa de Araújo, presidente da Fundação Zoo-Botânica de Belo
Horizonte  (em  exercício),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
8.178/2014, da Comissão de Meio Ambiente.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.890/2014, da Comissão de Turismo.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (9),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 7.866/2014, da Comissão de Cultura,
7.788 e 7.857/2014, da Comissão de Direitos Humanos, 7.664, 7.672 e 7.698/2014,
da Comissão de Segurança Pública, e 7.883, 7.886 e 7.889/2014, da Comissão de
Turismo.

Da Sra. Marilda M. Barbosa Oliveira e Silva, procuradora-geral de Montes Claros,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.862/2014,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Da Sra. Patrícia Nunes Pereira e do Sr. Raimundo Duarte, diretores de Assuntos
Regulatórios da Claro, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão
de Defesa do Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 1.515/2014/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2014

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 136 da Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes

parágrafos:
“§ … - O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo,

em  caráter  transitório  e mediante  aceitação voluntária,  a  juízo  do Governador  do
Estado,  para  atender  a  necessidade  especial  relacionada  com  as  atividades  da
respectiva instituição, segundo dispuser regulamentação específica.
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§  …  -  A designação  terá  o  prazo  de  sessenta  meses  e  será  feita  mediante
requerimento.

§ … - Findo o período de designação de sessenta meses, o militar será promovido
automaticamente,  independentemente  da  existência  de  vagas,  podendo,  caso
preencha os requisitos necessários, continuar designado já na nova graduação ou
posto, desempenhando a nova função.

§ … - O disposto no parágrafo anterior se aplica aos militares que se encontram
designados e aos que de forma ininterrupta completarem o período de designação de
sessenta meses, considerando, para efeitos dessa contagem, o prazo de designação
já computado.

§ … - Somente será designado para o serviço ativo, para fins de concorrência a
nova promoção, o militar da reserva remunerada que possuía até o posto máximo de
Capitão, caso em que não poderá ser prorrogado o seu período de designação por
tempo superior a sessenta meses.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, alcançando apenas os
militares já designados quando de sua vigência.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei complementar visa permitir o retorno voluntário e

temporário à ativa dos militares da reserva e dos reformados.
Desse modo,  considerando o tempo de serviço  prestado em prol  da segurança

pública,  propõe-se,  principalmente,  a  garantia  de  promoção  automática,
independentemente  da  existência  de  vagas,  desde  que  respeitados  todos  os
requisitos estabelecidos.

Nessa esteira, visando à construção de uma legislação compatível com a realidade
e  coerente,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 65/2014
Acrescenta ao art. 136 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, o seguinte inciso

V e o seguinte § 15.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
“Art. 136 - (….)
V  -  cessado  o  período  de  exercício  de  mandato  eletivo,  o  Policial  Militar  ou

Bombeiro Militar poderá, mediante requerimento, retornar ao mesmo grau hierárquico
ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua
transferência para a reserva remunerada.

(...)
§ 15 - A reversão é o ato pelo qual o Policial Militar ou Bombeiro Militar agregado

retorna  à  escala  hierárquica  tão  logo  cessa  o  motivo  que  determinou  a  sua
agregação, ocupando o lugar que lhe competir  na respectiva escala numérica, na
primeira vaga que ocorrer, e acontecerá nas seguintes hipóteses:

I  -  cessado  o  período  de exercício  de  mandato  eletivo,  mediante  requerimento
poderá  retornar,  ao  mesmo grau hierárquico  ocupado e  ao  mesmo lugar  que lhe
competir  na  escala  numérica  no  momento  de  sua  transferência  para  a  reserva
remunerada;

II  -  o Policial  Militar  e o Bombeiro Militar  revertido que for  promovido passará a
ocupar o mesmo lugar na escala numérica, observado o novo grau hierárquico, sendo
tal previsão aplicada, tão somente, à primeira promoção ocorrida após a reversão;

III - o retorno ao serviço ativo deverá ocorrer imediatamente ao término do mandato
eletivo;

IV -  não poderá haver interrupção entre o momento da transferência do Policial
Militar ou do Bombeiro Militar para a inatividade, em razão do exercício de mandato
eletivo, e o seu posterior retorno à corporação;

V - para fins de reversão, é obrigatório que o Policial Militar ou Bombeiro Militar não
tenha atingido a idade limite de sessenta anos.”.

Art. 2º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Cabo Júlio
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Justificação:  Sabe-se  que  a  base  de  toda  e  qualquer  norma  é  a  Constituição
Federal. Nossa Carta Magna, em seus 250 artigos, além de prever direitos e deveres,
também cuida de traçar parâmetros sobre assuntos diversos, os quais precisam ser
regulamentos através da norma infraconstitucional. E tal fato não é diferente em se
tratando dos militares.

Nessa seara, um artigo precisa ser melhor estudado, por versar diretamente sobre
o direito aqui pleiteado, qual seja o inciso II do § 8º do art. 14 da Constituição Federal
de 1988, que diz:

“Art. 14 - (...)
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior

e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade”.
Como se vê, o citado inciso é autoexplicativo. Ele deixa claro que o militar eleito

será removido de forma compulsória para a inatividade. Entretanto, uma conclusão
salta aos olhos, pois muito embora o citado artigo imponha a inativação dos militares
alçados a cargos eletivos, inexiste proibição expressa quanto à reversão ao serviço
ativo após o término do mandato.

Há que se dizer ainda que texto semelhante pode ser encontrado no art. 136, IV da
Lei 5.301, de 1969 (Estatuto dos Militares de Minas Gerais):

“Art. 136 - Será transferido para a reserva remunerada o oficial ou praça que:
(...)
IV - houver sido eleito para cargo e tiver 5 (cinco) anos ou mais de serviço.”
Ademais, há ainda na Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, uma complementação

inexistente  na  Constituição  da  República  -  CR  -,  a  qual  é  representada
especificamente pelos §§ 1º, 2º e 3º:

“§ 1º - O oficial ou praça atingido pelas disposições deste artigo passará a pertencer
respectivamente ao Quadro de Oficiais da Reserva (QOR) ou ao Quadro de Praças
da Reserva (QPR).

§ 2º - O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo,
em  caráter  transitório  e mediante  aceitação voluntária,  a  juízo  do Governador  do
Estado,  para  atender  a  necessidade  especial  relacionada  com  as  atividades  da
Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  PMMG  -,  segundo  dispuser
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regulamentação  específica.  (Parágrafo  com  redação  dada  pelo  art.  1º  da  Lei
Complementar nº 50, de 13/1/1998.)

§ 3º - O militar designado nos termos do parágrafo anterior fará jus a gratificação
mensal pró-labore correspondente a 1/3 (um terço) dos proventos da inatividade.”

Como se vê, muito embora a CR tenha tratado apenas da remoção do militar eleito
para a reserva, coube à legislação estadual complementar seu sentido sem contrariá-
la.

Novamente  observa-se  que  inexiste  proibição  para  o  retorno  ao  serviço  ativo,
havendo  apenas  a  previsão  para  retorno  com  remuneração inferior  e  em  caráter
transitório,  o que evidencia a intenção do legislador em privilegiar aqueles que se
aposentaram com vencimentos integrais.

Ora, surge daí a importante conclusão de que, se a CR não proíbe algo, inexistirá
inconstitucionalidade em lei que autorize isso.

Pode soar estranho essa constatação, mas vejamos o que disse MIRANDA¹, ao
tentar definir o que é constitucional e o que é inconstitucional:

“(...) constitucionalidade e inconstitucionalidade designam conceitos de relação: a
relação que se estabelece entre uma coisa - a Constituição - e outra coisa - uma
norma ou um acto - que lhe está ou não conforme, que com ela é ou não compatível,
que cabe ou não cabe no seu sentido”.

Vê-se então que a constitucionalidade ou não de uma lei está intimamente ligada à
compatibilidade  entre  ambas,  não  se  admitindo  que  essa  última  contradiga  a
Legislação Pátria.

Seguindo  tal  paradigma  de  exigência  apenas  de  não  contrariedade,  surge  a
inequívoca  possibilidade  de  fazer  algo  (lei)  que  a  Constituição  não  proíba
expressamente, conforme já lecionou a jurisprudência do egrégio STF ao entender
que lei infraconstitucional pode estabelecer regras para o retorno ao serviço ativo dos
militares que ocuparam cargos eletivos:

“Possibilidade de legislação infraconstitucional dispor sobre vantagem ou garantia
não vedada ou não disciplinada pela CR”. (AI 784.572-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, j. 08/02/2011, DJE 25/03/2011)

Ademais, a própria, em seu art. 142, § 3º, X, o qual também se aplica aos militares
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estaduais (art. 42, § 1º da CR), estabelece que “a lei [no caso do militar estadual, lei
estadual] disporá sobre o ingresso (...) e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras
situações especiais dos militares, considerando as peculiaridades de suas atividades
(...)”. (grifos nossos)

Como se vê, inexiste dúvida, portanto, da constitucionalidade de dispositivo de lei
estadual  que  venha,  porventura,  a  estabelecer  a  reversão  ao  serviço  ativo  dos
militares estaduais após mandato eletivo, estando presente, assim, o requisito mor
para a possibilidade de acatamento deste pedido.

Se existe previsão legal para a aposentadoria compulsória, noutra vertente não se
pode vendar os olhos para a inquestionável possibilidade de retorno à função militar
em  sua  plenitude,  tanto  para  encerramento  da  carreira  pelo  tempo  de  serviço
prestado, como também - evidentemente - em relação aos vencimentos.

Da Possibilidade de Revogação dos Atos Administrativos:
Sabe-se que - grosso modo - a revogação de um ato administrativo representa uma

forma  de  sua  extinção,  a  qual  pode  ocorrer  por  razões  de  oportunidade  e
conveniência.

Nesse sentido, aliás, ensina a Súmula 473 do TRF:
"A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;  ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial". (grifos nossos)

Vê-se,  portanto,  que  é  lícito  à  administração  pública  revogar  um  ato  quando
entender  que,  embora  válido e  de  acordo com legislação pertinente,  este  não se
harmonize ou não atenda adequadamente ao interesse público.

Em outras palavras, ainda que o ato seja legal e perfeitamente válido sob o aspecto
formal, esse não pode destoar do interesse público.

Há  que  se  lembrar  ainda  que,  por  se  fundamentar  na  oportunidade  e  na
conveniência, a revogação de um ato administrativo é feita pela própria administração
pública, sendo possível, portanto, a reintegração almejada.

Ora,  ao  se  falar  em  oportunidade  e  conveniência,  incontáveis  justificativas  já
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surgem, pois o momento atravessado pela Polícia Militar mineira em relação ao seu
deficitário efetivo, bem como a praticidade de se trazer à ativa policiais da reserva
prontos para o trabalho, já são suficientes para tanto. Mesmo assim, esses e outros
aspectos fáticos serão abordados adiante de melhor forma.

Outro ponto-chave do regime jurídico administrativo é o interesse público. Partindo
dessa noção, tem-se que o interesse público é o objetivo único e imprescindível não
só do ato revogatório, mas de todo e qualquer ato administrativo.

Ele  sempre  deverá  ser  visto  adequadamente  inserido  em  um  contexto  social,
político,  econômico,  etc.  Ademais,  muito  embora  prevaleça  sobre  o  interesse
particular,  há que se ressaltar  que o interesse público deve se harmonizar  com o
direito  individual,  pois  muito embora um único indivíduo não represente toda uma
sociedade, ele faz parte dessa sociedade.

Da Existência de Caso Análogo em Outra Unidade da Federação:
Outro  fator  importante  para  a  verificação da possibilidade de aplicação de uma

norma, bem como sua validade e eficácia é o direito comparado.
Sabe-se,  evidentemente,  que  o  direito  comparado  diz  respeito  a  normas

extranacionais, ou seja, ele busca observar as normas que regulamentam os diversos
ramos do direito em outros países.

Todavia, não parece heresia - para uma melhor apreciação do que aqui se propõe -
buscar exemplos de leis estaduais vigentes em nosso país que venham a tratar do
mesmo assunto, ainda que isso não seja um verdadeiro direito comparado.

E é nos exatos termos da possibilidade de retorno de um militar  após o fim de
mandado eletivo que a Lei nº 7.990, de 2001 (Estatuto do Policial Militar da Bahia),
em seu art. 14, brilhantemente leciona:

Art. 14 - A reversão é o ato pelo qual o Policial Militar retorna ao serviço ativo e
ocorrerá nas seguintes hipóteses:

(...)
II - quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao

mesmo  grau  hierárquico  ocupado  e  mesmo  lugar  que  lhe  competir  na  escala
numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada.

§ 1º  -  O Policial  Militar  revertido  nos  termos  do  inciso  II,  deste  artigo,  que for
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promovido, passará a ocupar o mesmo lugar na escala numérica, observado o novo
grau  hierárquico,  sendo  tal  previsão  aplicada,  tão  somente,  à  primeira  promoção
ocorrida após a reversão.

(...)
§ 3º -  Na hipótese do inciso II  do caput deste artigo, o retorno ao serviço ativo

deverá  ocorrer  no  primeiro  dia  útil  imediatamente  subsequente  ao  término  do
mandato eletivo.

§ 4º - Não poderá haver interrupção entre o momento da transferência do Policial
Militar para a inatividade, em razão do exercício de mandato eletivo, e o seu posterior
retorno à corporação, em face do disposto no inciso II deste artigo.

(...)
§ 6º - Para fins de reversão, prevista no inciso II deste artigo, é obrigatório que o

Policial  Militar  não  tenha  atingido  a  idade  limite  de  60  (sessenta)  anos.”  (grifos
nossos)

A existência de artigo de lei estadual que possibilita o retorno de um militar à função
normal  após o fim de seu mandato  eletivo é mais  uma prova de que o presente
pedido não configura nenhum absurdo.

É também pela possibilidade já evidenciada pela legislação estadual da Bahia que
mais uma vez pede-se o acolhimento do presente pleito.

¹ MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Coimbra:
Coimbra Editora, 1996, p. 11.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.349/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Municipal  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência de Varginha - Codeva -, com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Municipal de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha - Codeva -, com sede no Município
de Varginha.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho 2014.
Ulysses Gomes
Justificação:  O  Conselho  Municipal  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência  de  Varginha  -  Codeva  -,  com  personalidade  jurídica  de  fundação
municipal, tem por finalidade o controle, a fiscalização, a defesa e a promoção dos
direitos da pessoa com deficiência, visando a sua total integração à sociedade.

Tendo em vista que a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, peço apoio para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 5.350/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas públicas de ensino fundamental do

Estado Gerais terem em seu corpo docente o fonoaudiólogo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas de ensino fundamental do Estado terão em seu corpo

docente o fonoaudiólogo.
Parágrafo único - Entende-se por fonoaudiólogo o profissional da saúde que atua

em pesquisa,  orientação,  perícias,  prevenção,  avaliação,  diagnóstico e tratamento
fonoaudiológico na área da comunicação oral  e  escrita,  voz,  audição e equilíbrio,
sistema nervoso e sistema estomatognático, incluindo a região cervicofacial.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho 2014.
Fred Costa
Justificação:  O  fonoaudiólogo  é  um  profissional  da  saúde  e  atua  em pesquisa,

orientação, perícias, prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico
na área da comunicação oral e escrita, voz, audição e equilíbrio, sistema nervoso e
sistema estomatognático, incluindo a região cervicofacial.

Sua atuação é muito importante no desenvolvimento das crianças, pois com sua
assistência algumas doenças que podem causar complicações no futuro e que só ele
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sabe diagnosticar podem ser prevenidas. Com isso, temos a certeza de que este
projeto só tem a acrescentar na vida das nossas crianças.

Para  tanto,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.351/2014
Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

o seguinte parágrafo:
“Art. 12 - (...)
§  ...  -  Fica o Poder  Executivo autorizado,  na  forma,  no prazo e  nas condições

previstas em regulamento, a reduzir a carga tributária nas operações internas com
equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional com o
código 4203.29.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM/SH:

I  -  para  7%  (sete  por  cento)  nas  operações  realizadas  pelo  estabelecimento
fabricante;

II  -  para  12% (doze  por  cento)  nas  operações  realizadas  pelo  estabelecimento
atacadista.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Ulysses Gomes
Justificação:  Nossa  legislação  tributária  beneficia  com  redução  de  alíquota  as

indústrias de vestuário e de calçados do Estado, na forma do art. 42, I, alínea “b.55”,
do Regulamento do ICMS. A fabricação de luvas para segurança, entretanto, não é
beneficiada por essa redução.

Hoje,  no  Sul  de  Minas,  em  especial  nos  Municípios  de  Cristina,  Maria  da  Fé,
Pedralva, Dom Viçoso, Carmo de Minas e Olímpio Noronha, concentra-se um dos
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maiores polos de produção desse segmento, fabricando seus produtos e vendendo
para todo o País.

Outro polo produtor é o Estado de São Paulo, que adotou incentivo fiscal através da
redução da base de cálculo do ICMS, na forma do Decreto nº 57.996, de 23 de abril
de 2012, segundo o qual o estabelecimento fabricante tem uma carga tributária de
7% (sete por cento), e o estabelecimento atacadista tem uma carga tributária de 12%
(doze por cento).

Em razão dessa desigualdade tributária, as fábricas de Minas Gerais vêm perdendo
a competitividade em relação às fábricas paulistas, por atuarem com carga tributária
de 18% (dezoito por cento) para as vendas internas e 12% para as vendas para o
Estado  de  São  Paulo.  Há,  também,  a  concorrência  com  os  fabricantes  asiáticos
devido ao comércio globalizado.

Torna-se, portante, urgente a aprovação desse benefício fiscal para os fabricantes
mineiros, o que impedirá que a guerra fiscal com o Estado vizinho venha a destruir o
polo  de fabricação de equipamentos de proteção individual  que se  consolidou há
muitos  anos  no  Sul  de  Minas  e  que  vem  enfrentando  grandes  dificuldades  para
manter sua capacidade de concorrência,  com comprometimento do emprego e da
renda de toda uma região.

- 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 5.352/2014
Dispõe sobre a transmissão, a qualquer tempo, de permissão para a exploração de

serviço táxi intermunicipal.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A permissão  para  a  exploração  de  serviço  de  táxi  intermunicipal  será

transmitida, a qualquer tempo, a seus sucessores legítimos, em caso de falecimento
ou impedimento legal do titular, respeitado o prazo estipulado em regulamento.

Parágrafo único - Não havendo manifestação de sucessor legítimo no prazo legal, a
exploração  de  serviço  de  táxi  intermunicipal  poderá  ser  outorgada  a  qualquer
interessado que satisfaça os requisitos exigidos por lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Fred Costa
Justificação: Somente na capital mineira há cerca de 6 mil taxistas. A Constituição

da  República  estabeleceu  que  a  permissão  do  serviço  de  táxi  é  um  direito  de
herança, podendo assim ser transmitido aos herdeiros.

Porém, tal situação foi questionada pelo Ministério Público, uma vez que antes da
constituição, as concessões eram transferidas sem a necessidade de licitações, de
modo que, se ocorressem, iriam prejudicar as cooperativas que atuam no setor.

Devido a ausência de um legislação, formou-se uma lacuna que vem prejudicando
os permissionários do serviço de táxi. Sendo assim, este projeto visa sanar o conflito,
visando a uma solução rápida e não prejudicial para o embate.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.619/2012, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.353/2014
Dispõe  sobre  o  piso  salarial  para  fonoaudiólogos  com  vínculo  profissional  nos

órgãos públicos do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O piso salarial  dos fonoaudiólogos com vínculo profissional  nos órgãos

públicos do Estado será de R$3.533,72 (três mil e quinhentos e trinta e três reais e
setenta e dois centavos), respeitada a jornada de trabalho de trinta horas semanais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Fred Costa
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

PROJETO DE LEI Nº 5.354/2014
Dispõe  sobre  a  estadualização  do  trecho  rodoviário  que  liga  as  sedes  dos

Municípios de Cruzeiro da Fortaleza e Patrocínio.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, o trecho que liga as
sedes dos Municípios de Cruzeiro da Fortaleza e Patrocínio, com extensão trinta e
cinco quilômetros.

Art. 2° - O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Bosco
Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  transferir  para  o  Estado,  sob  a

responsabilidade Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
- DER-MG -, o trecho que liga as sedes dos Municípios de Cruzeiro da Fortaleza e
Patrocínio, situados na região do Alto Paranaíba.

Cruzeiro  da  Fortaleza  está  cravada  em  região  de  pujante  desenvolvimento
econômico,  com  ênfase na  agropecuária  e  produção de  queijos  e  derivados.  No
entanto,  padece  de  sérios  problemas  no  setor  rodoviário,  cuja  estruturação  é
essencial para o escoamento da produção, bem como para a facilidade, a rapidez e a
segurança na movimentação dos cidadãos.

Nesse contexto, é de fundamental importância a transferência desse trecho para a
administração  estadual,  visto  que  esta  detém  considerável  previsão  orçamentaria
para estruturação, recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei n° 11.403 já autorize o DER-MG a estabelecer formas de
cooperação com os Municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária se
faz a outorga desta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar na lei  a
expressão de uma vontade política daquela região.

A  experiência  demonstra  que  aplacar  a  atividade  legislativa,  concedendo  ao
Executivo a livre disposição das ações e dos atos de sua administração, é condenar
esse Poder ao arbítrio e à imposição de sua vontade em detrimento da soberania
popular. Se o parlamento não legisla, também não controla nem fiscaliza os atos do
governo e incorre, com isso, em verdadeira omissão e violação ao disposto no art. 70
da Constituição Federal.
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Assim, sem querer interferir na competência do DER-MG, garantida em lei,  nem
dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a
transferência de fato  do  trecho que liga  as  sedes dos Municípios  de Cruzeiro da
Fortaleza e Patrocínio, este projeto vem apenas conceder publicidade e legalidade a
um anseio tão importante e necessário para o desenvolvimento da região.

Em face de tais  considerações, esperamos o entendimento  e apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.355/2014
Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga a sede do Município de

Cruzeiro da Fortaleza ao entroncamento com a BR-146.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, o trecho que liga a
sede do Município de Cruzeiro da Fortaleza ao entroncamento com a BR-146, com
extensão de oito quilômetros.

Art. 2° - O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Bosco
Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  transferir  para  o  Estado,  sob  a

responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, o trecho que liga a sede do Município de Cruzeiro da Fortaleza
ao entroncamento com a BR-146, situado na região do Alto Paranaíba.

Cruzeiro  da  Fortaleza  está  cravada  em  região  de  pujante  desenvolvimento
econômico,  com  ênfase na  agropecuária  e  produção de  queijos  e  derivados.  No
entanto,  padece  de  sérios  problemas  no  setor  rodoviário,  cuja  estruturação  é
essencial para o escoamento da produção, bem como para a facilidade, a rapidez e a
segurança na movimentação dos cidadãos.

Nesse contexto, é de fundamental importância a transferência desse trecho para a
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administração  estadual,  visto  que  esta  detém  considerável  previsão  orçamentaria
para estruturação, recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei n° 11.403 já autorize o DER-MG a estabelecer formas de
cooperação com os municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária se
faz a outorga desta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar na lei  a
expressão de uma vontade política daquela região.

A  experiência  demonstra  que  aplacar  a  atividade  legislativa,  concedendo  ao
Executivo a livre disposição das ações e dos atos de sua administração, é condenar
esse Poder ao arbítrio e à imposição de sua vontade em detrimento da soberania
popular. Se o parlamento não legisla, também não controla nem fiscaliza os atos do
governo e incorre, com isso, em verdadeira omissão e violação ao disposto no art. 70
da Constituição Federal.

Assim, sem querer interferir na competência do DER-MG, garantida em lei,  nem
dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a
transferência de fato do trecho que liga sede do Município de Cruzeiro da Fortaleza
ao entroncamento com a BR-146, este projeto vem apenas conceder publicidade e
legalidade  a  um  anseio  tão  importante  e  necessário  para  o  desenvolvimento  da
região.

Em face de tais  considerações, esperamos o entendimento  e apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.356/2014
Declara de utilidade pública o Belo Horizonte Rugby Clube, com sede no Município

de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Belo Horizonte Rugby Clube, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Tadeu Martins Leite
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Justificação:  O  Belo  Horizonte  Rugby  Clube  -  BHRC  -  foi  fundado  em  11  de
fevereiro de 2004, com sede no Município de Belo Horizonte, estando em pleno e
regular funcionamento desde essa data. É uma entidade civil de direito privado, sem
fins lucrativos, de caráter exclusivamente esportivo, sendo sua diretoria composta por
pessoas idôneas, não remuneradas pelo cargo que exercem.

De acordo com o seu estatuto, suas finalidades principais são desenvolver, divulgar,
promover e incentivar a prática e os princípios esportivos e filosóficos do rugby, bem
como os  aspectos  culturais  do  esporte;  promover  a  inclusão  social  por  meio  do
esporte como ferramenta para a integração sociocultural, conforme as tradições que
regem o rugby mundialmente; estimular a união e a fraternidade entre todos os seus
associados.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação
apresentada, atende plenamente aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública,  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
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.357/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  Espírita  Beneficente  União  do  Vegetal  -

Núcleo Sabiá -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do

Vegetal - Núcleo Sabiá -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal - Núcleo Sabiá -, com

sede no Município de Uberlândia, é uma associação civil sem fins lucrativos que tem
por finalidade o aprimoramento das virtudes intelectuais, morais e espirituais do ser
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humano,  através  da  educação  e  da  alfabetização  de  jovens  e  adultos,  atuando
também na área de assistência social às pessoas carentes de Uberlândia.

A instituição  exerce  um  papel  social  de  enorme  relevância  para  a  sociedade
uberlandense,  especialmente  no  apoio  material,  moral  e  espiritual  aos  mais
necessitados, como doentes, gestantes, acidentados e indigentes, que precisam de
acompanhamento  clínico,  cuidados  e  orientações  de  saúde,  acompanhamento
psicológico, doações de cestas básicas, roupas, material escolar etc.

Considerando a importância das atividades do Centro Espírita Beneficente União do
Vegetal  -  Núcleo  Sabiá,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa
Legislativa para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-lo de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.358/2014
Declara de utilidade pública o Núcleo de Capacitação para a Paz - Nucap -, com

sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Núcleo de Capacitação para a Paz -

Nucap -, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de julho 2014.
Ulysses Gomes
Justificação:  O  Núcleo  de  Capacitação  para  a  Paz  -  Nucap  -,  com  sede  no

Município  de  Varginha,  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos  que  desenvolve
atividades  no âmbito  da  justiça  restaurativa  (Escola  de  Perdão  e  Reconciliação -
Espere), com prioridades para pessoas envolvidas em casos de violência, pessoas
privadas de liberdade, egressos do sistema prisional e dependentes químicos e seus
familiares. Tem como missão interagir com órgãos e instituições que atuem pelo fim
da violência, da criminalidade e da violação dos direitos humanos.
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Cumprindo a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
peço apoio para a aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.452/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 9ª Companhia de
Meio Ambiente e Trânsito de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2014,
em Uberlândia, que resultou na apreensão de 49 aves da fauna silvestre, 28 gaiolas,
2  viveiros,  1  alçapão  e  outros  materiais  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 8.453/2014,  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 1º/7/2014, em Miradouro, que resultou
na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, material para dolagem 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 8.454/2014,  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  1º/7/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou na apreensão de uma submetralhadora 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 8.455/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na ocorrência,  em  2/7/2014,  em  Belo  Horizonte,  que
resultou na apreensão de aproximadamente 2.500 pinos de cocaína 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 8.456/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  34º
Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  1º/7/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de um menor, bem como de drogas e quantia
em dinheiro.

Nº 8.457/2014,  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 1º/7/2014, em Ribeirão das Neves, em
que  os  policiais  impediram  a  execução  de  um  adolescente  e  que  resultou  na
apreensão de armas de fogo 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  8.458/2014,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  enviado  ao
governador do Estado pedido de providências para a inclusão do trecho da estrada
que liga o Distrito do Cervo à sede do Município de Borda da Mata no programa
Caminhos de Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 8.459/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Augusto  Celso  Franco  Drummond  por  sua  posse  na
presidência da Sociedade Mineira de Engenheiros. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 8.460/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  256ª
Companhia  Tático-Móvel  do  54º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência,  em  2/7/2014,  em  Ituiutaba,  que  resultou  na  apreensão  de  59kg  de
maconha, aparelho celular, faca, quantia em dinheiro e na prisão de um homem.

Nº 8.461/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Del. Esp.
Furto, Roubo, Antissequestro, Org. Crim. / Deoesp, pela atuação na ocorrência, em
2/7/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de objetos furtados, armas
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de fogo e munição e na prisão de quatro pessoas. (-  Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 8.462/2014, do deputado Bonifácio Mourão, 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.  Pedro  Carlos  Bitencourt
Marcondes,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado.  (-  À  Comissão  de
Administração Pública.)

Nº 8.463/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Rubens  Goyatá  Campante  pela  publicação da
matéria "A Copa e o seu Legado"  no jornal  Estado de Minas.  (-  À Comissão de
Transporte.)

Nº 8.464/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/7/2014, em Varginha, que resultou na
apreensão de drogas e uma balança de precisão e na detenção de três pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.465/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37ª Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/7/2014, em Araxá, que resultou na
apreensão  de  um  adolescente  e  de  aproximadamente  2kg  de  maconha;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.466/2014,  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 2/7/2014, em São João del-Rei, que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  arma  de  fogo,  balanças  de  precisão,  baterias,
lâminas de estilete e radiocomunicadores; 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 8.467/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na operação Cidade Limpa, em 2/7/2014, em Oliveira,
que resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão, quantia em dinheiro,
material  para  embalar  drogas,  munição  e  na  prisão  de  10  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 8.468/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com a Sra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha por ter sido
a  primeira  mulher  nomeada  para  a  presidência  do  Superior  Tribunal  Militar.  (-  À
Comissão de Administração Pública.)

Nº  8.469/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Copanor pedido de informações, relativas aos últimos
cinco anos, sobre a qualidade da água nas localidades atendidas pela empresa, com
a  caracterização  físico-química  e  bacteriológica  dessa  água  e  dados  sobre  sua
turbidez, a fim de aferir-se a presença ou não de iodo na água fornecida à população.

Nº  8.470/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  da  Copasa-MG  pedido  de  informações,
consubstanciadas em cópia de documentos pertinentes, sobre o cronograma a que
se refere o Anexo 3 do Contrato nº 1043579, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Resplendor e o Estado, por meio da Copasa-MG, e destinado à prestação de serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Nº  8.471/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  da  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  a
instauração ou não de processo administrativo contra a empresa Rodini e a adoção
de medidas judiciais  que visem a  restituição dos  valores pagos a essa empresa,
tendo em vista as falhas e inconformidades observadas na implantação das obras de
esgotamento  sanitário  no  Município  de  Resplendor,  de  responsabilidade  da
mencionada empresa. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 8.472/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Corinto pelos 90 anos de emancipação desse
município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 8.473/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia
Especializada em Repressão às Organizações Criminosas da Divisão de Operações
Especiais,  pela  atuação  na  Operação  Guardião,  em  9/7/2014,  que  resultou  na
apreensão de armas de fogo, dois veículos, telefones celulares, camisa da Polícia
Civil  e  porta-documentos  com  emblema  dessa  corporação  e  na  prisão  de  seis
pessoas.

Nº 8.474/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na
ocorrência, em 7/7/2014, na BR-381, em Betim, que resultou na apreensão de 44kg
de cocaína e na prisão de três pessoas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº  8.475/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  elabore,  de  imediato,
legislação necessária à criação do Sistema Estadual de Cultura, de forma a viabilizar
a adesão do Estado ao Sistema Nacional de Cultura.

Nº  8.476/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Cultura pedido de providências para a criação de espaço institucional
dedicado às artes plásticas, com a imediata constituição de comissão que inclua a
participação  de  representantes  dos  artistas  plásticos  mineiros  nas  discussões
relativas a esse projeto.

Nº  8.477/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que encaminhe
a esta Casa projeto de lei que vise a garantir a revisão geral anual dos vencimentos
dos servidores lotados no Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas
Gerais.

Nº  8.478/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Superintendência Regional do Incra pedido de providências para que seja efetivado o
Projeto  de  Regularização  dos  Territórios  de  Remanescentes  de  Quilombos  da
Vazante- Comunidade Bainha.

Nº 8.479/2014,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao
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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.

Nº  8.480/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  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 (RJ), Magé (RJ) e Piquete (SP).

Nº  8.481/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à
instituição  da  promoção  por  escolaridade  adicional  e  à  supressão  do  tempo  de
reposicionamento na carreira por escolaridade, em apoio ao pleito da Associação dos
Especialistas em Políticas e Gestão da Saúde do Estado de Minas Gerais.

Nº  8.482/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências com vistas à
apuração de denúncias que envolvem servidores do Tribunal  de Justiça Militar  do
Estado.

Nº  8.483/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público do Estado pedido de providências com vistas à
apuração de denúncias que envolvem servidores do Tribunal  de Justiça Militar  do
Estado.

Nº  8.484/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a
anulação do Memorando 1002/14, da lavra da 11ª RPM, datado de 1º/7/2014.

Nº  8.485/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  com
vistas à apuração dos fatos que envolveram a agressão à Cabo PM Patrícia, quando
participava da escolta da delegação brasileira de futebol, pela policial  civil Roberta
Greice da Silva Nuvem.

Nº  8.486/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências com vistas à análise da
mudança do plantão regionalizado da Rua Martinica, na região de Venda Nova, para
a 4ª Delegacia de Polícia Civil - Regional Leste.
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Nº  8.487/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  com  vistas  à
cessão de veículos ao Tribunal de Justiça e à Polícia Civil, especificamente à Divisão
Especializada de Atendimento à Mulher,  ao Idoso e ao Portador de Deficiência de
Belo Horizonte.

Nº 8.488/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos batalhões da Polícia Militar sediados na RMBH pelos
esforços empreendidos para manter a ordem e a segurança nos municípios durante a
Copa do Mundo 2014, mesmo tendo parte do efetivo policial transferida para a Capital
por ocasião dos jogos no Mineirão.

Nº  8.489/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidência  da  Copanor  e  ao  governador  do  Estado  pedido  de
providências  para  a  abertura  imediata  de  negociação  com o  Sindágua,  conforme
notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  8.490/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulada manifestação de aplauso à Maj. Elizângela Aldrin Costa Ramos, lotada na
5ª  Cia.  de  Polícia  do  1º  Batalhão  da  Policia  Militar  em  Belo  Horizonte,  pelos
relevantes serviços prestados à comunidade.

Nº  8.491/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  aoTribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  que  sejam
implementados,  nos termos do art.  55 da Lei  Complementar  nº  105,  de 2008,  os
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas Comarcas de Belo
Horizonte, Cataguases, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros,
Pouso Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia.

Nº  8.492/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  providências  para  que  seja
disponibilizado um caminhão de lixo para o Município de Tiradentes.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados André
Quintão e outros, Paulo Lamac e outros, Ivair Nogueira e Fred Costa (2).

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

receber a seguinte proposição:
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REQUERIMENTO
Do deputado Elismar Prado em que solicita seja encaminhado ao governador do

Estado pedido de providências para a elevação do 9º Pelotão de Bombeiros Militar de
Ituiutaba à categoria de companhia ou de batalhão.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  da

Pessoa com Deficiência, de Administração Pública e de Turismo.
Questões de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Sra. Presidente, podemos ver que não temos quórum
para dar continuação aos trabalhos, portanto solicito a V. Exa. que encerre, de plano,
esta reunião.

O deputado João Leite - Peço a recomposição do quórum, presidente.
A presidente  -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)
O presidente (deputado Bosco) - Responderam à chamada 36 deputados. Portanto,

há quórum para a continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, nem falaria pela ordem, e sim por
uma questão de ordem. Ao que me consta, foi registrada a presença de deputados
que estavam fora do Plenário e não se vestiam de acordo com o que o Regimento
Interno determina. Ainda que ele estabeleça que no Plenário deve ser usado o traje
adequado, não consigo entender como pode ser contabilizada a presença de quem
está fora do Plenário e não usa trajes adequados, uma vez que deputado que não
esteja com a vestimenta adequada não tem condições de votar. Então, ele não pode
representar no momento o Plenário ou a Assembleia, porque está em desacordo com
o Regimento. Não estou questionando a praxe, e sim o Regimento. Portanto, gostaria
de saber quais são os deputados cuja presença foi contabilizada e que não estão
vestidos conforme determinação do Regimento Interno.

O  presidente  -  Caro  deputado  Gilberto  Abramo,  é  possível  a  consideração  da
presença do deputado que ainda não esteja com os trajes pertinentes, desde que ele
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não esteja dentro do Plenário, neste tapete vermelho. Como praxe, se ele estiver na
sala  anexa,  poderá  ser  contada sua  presença,  embora  ainda não esteja  com  os
trajes, para efeito de quórum para iniciarmos a reunião. Se formos considerar os dois
deputados que não estavam portando as vestimentas corretas, ainda teríamos um
quórum  de  34  deputados,  o  suficiente  para  prosseguirmos.  Agradecemos  a
contribuição e a compreensão do deputado.

O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Presidente,  apenas  gostaria  de  solicitar  que  a
assessoria da Mesa me mostrasse no Regimento em que artigo, parágrafo e inciso
consta que seja considerada a presença dos deputados que não estejam trajados
adequadamente e fora do Plenário.

O presidente - Deputado, não é uma questão regimental, mas de praxe adotada por
esta Casa. Concedo a palavra, pela ordem, ao deputado Carlos Mosconi.

O deputado Gilberto Abramo - V. Exa. falou que estava no Regimento.
O deputado Carlos Mosconi -  Obrigado, presidente.  Gostaria de manifestar meu

profundo pesar pela morte do grande sanitarista brasileiro Gílson Carvalho, ocorrido
na  semana  passada,  na  cidade  de  São  José  dos  Campos,  onde  ele  residia.  O
sanitarista Gílson Carvalho, médico, era natural de Campanha, Sul de Minas Gerais,
e vivia em São José dos Campos, onde foi secretário de Saúde por diversas vezes.
Ele se notabilizou, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, na formulação do SUS,
que foi votado em Brasília, na Constituinte de 1988, e também no preparo para que
isso  pudesse  ter  sido  feito  nas  diversas  conferências  nacionais  de  saúde,
especialmente  a  8ª,  que  antecedeu  com  brevidade  a  votação  da  Constituinte.
Deputado João Leite,  o sanitarista Gílson Carvalho tem um papel fundamental  na
formulação da saúde que existe hoje no Brasil. Não com os seus defeitos, mas com
as  suas  grandes  qualidades.  Ele  era  um  homem  corajoso,  ousado,  destemido  e
enfrentava as dificuldades com o peito aberto e absoluta coragem. O Brasil  deve
muito  a  ele,  Sr.  Presidente.  Portanto,  estou  muito  consternado,  uma  vez  que
trabalhamos  juntos  em  Brasília,  quando  fui  presidente  do  Inamps.  Ele  trabalhou
comigo no governo do presidente Itamar Franco e, mesmo na Secretaria Nacional de
Assistência  à  Saúde,  ele  também esteve lá  comigo  e foi  de  grande valia  para  a
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política de saúde na oportunidade e durante toda a sua vida. Portanto, deixo aqui
registrado,  meu  caro  presidente,  o  meu  pesar  pela  morte  desse  grande  cidadão
brasileiro, Gílson de Carvalho. Muito obrigado.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Somente gostaria de manifestar, Sr. Presidente,
que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Turismo, realizou hoje, às 8
horas, na Fiemg, uma importante audiência pública para discutirmos as questões da
indústria mineira. Quero destacar principalmente o importante tema que trabalhamos
na manhã de hoje com a participação dos deputados Braulio Braz e Antônio Carlos
Arantes  e  com  o  presidente  da  Fiemg,  Dr.  Olavo.  Também  ouvimos  todos  os
empresários  buscando soluções para  a crise  seriíssima que a indústria  mineira e
brasileira está vivendo. No momento acolhemos, deputado João Leite, as propostas,
as  reivindicações  de  todos  os  setores  que  ouvimos,  que  foram  dezessete,  e  as
apresentaremos aos candidatos ao governo de Estado e à Presidência da República,
manifestando  a  voz  de  Minas,  a  voz  dos  empresários.  São  inúmeros  os
questionamentos. Então, quero me reportar a esse momento importante e tão sério
para Minas, realizado hoje pela Fiemg e pela Assembleia Legislativa, na elaboração
de  propostas  e,  consequentemente,  de  projetos  a  serem  apresentados  aos
candidatos  ao  governo do Estado nos  mais  variados  setores,  desde as questões
ambientais até as questões tributárias; enfim, buscando sempre garantir emprego e
renda ao povo de Minas Gerais.  Quero destacar a importância desse encontro na
manhã desta quarta-feira e agradecer muito a presença dos nossos companheiros e
dos empresários que trouxeram seus questionamentos. Muito obrigado.

O deputado Jayro Lessa - Pela ordem. Não vejo quórum para continuarmos. Não há
deputados suficientes para continuarmos os trabalhos.

O  presidente  -  Deputado  Jayro  Lessa,  peço  a  compreensão  de  V.  Exa.,  mas
concluímos  agora,  há  pouco,  a  recomposição  do  quórum,  e  há  36  deputados
presentes.

O deputado Jayro Lessa - Não há quórum no Plenário. É preciso haver quórum no
Plenário.  Não  é  quórum  do  lado  de  fora.  Se  houvesse  quórum  na  comissão
aceitaríamos, mas há somente três deputados na comissão.
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O  presidente  -  Registraram  presença  36  deputados;  há  mais  4  deputados  em
comissão. Portanto, há quórum, deputado. Neste momento daremos início ao uso da
tribuna.

Registro de Presença
O presidente - Quero registrar a presença, no Plenário, do deputado federal Weliton

Prado, ex-deputado desta Casa, que nos honra com sua presença. Seja bem-vindo,
deputado.  Quero  fazer  uma saudação  e  o  registro  da  presença,  no  Plenário,  do
prefeito da nossa querida cidade de Uberaba, Paulo Piau, ex-deputado desta Casa e
ex-deputado federal. Seja bem-vindo, prefeito, sempre.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, a deputada Liza Prado.
A deputada Liza Prado* - Boa tarde a todos e a todas. Neste momento utilizo esta

tribuna  para  solicitar  apoio  dos  nossos  colegas,  deputadas  e  deputados,  para
colaborarem comigo no intuito  de fazer  gestão e tentar mudar  um PLC para que
Uberaba,  Ituiutaba,  Patrocínio  e  Araguari  possam  ter  comarcas  de  entrâncias
especiais nesse PLC, enviado para votação na Assembleia.

Pedi ao tribunal  para trabalharmos em conjunto porque são processos que vêm
sobrecarregando os juízes  da nossa região.  O deputado Weliton Prado participou
ativamente da luta para, na legislação, conquistarmos o direito de termos espaço nas
entrâncias  especiais,  mas  precisamos  do  aval  do  tribunal.  Percebo  que  Araguari,
Ituiutaba e Patrocínio passam por muita dificuldade. Houve o veto, nós sabemos, em
relação à legislação vigente,  mas podemos fazer  gestão com o tribunal,  que tem
competência  e  autonomia  para  discutir  a  quantidade  de  processos  que  há  hoje,
principalmente  nas  comarcas  do  interior.  Sabemos  que  o  número  de  processos
distribuídos  aos  magistrados  da  capital  é  enorme,  se  fizermos  uma comparação.
Então,  o  maior  número  de  varas  e  de  juízes  na  comarca  e,  com  certeza,  uma
redistribuição ajudariam demais a nossa comarca.

Portanto estou apresentando requerimento pedindo apoio a este Legislativo para as
entrâncias, desafogando os profissionais do Poder Judiciário.

Apresento  também  minha  preocupação  em  relação  ao  acidente  que  aconteceu
nesta cidade, em que duas pessoas morreram e um viaduto caiu. Ouvimos o prefeito
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dizer que são coisas que acontecem, mas fico muito preocupada porque foram 23
pessoas que machucaram. Não importa se é Copa ou época de eleição, o viaduto
não escolheu data para cair.

Percebo que esta Casa poderia instalar CPI porque sabemos que, nessa obra, há
recurso estadual  e federal.  É preciso muita responsabilidade com recurso público.
Sabemos  que  ninguém,  em  sã  consciência,  resolve  ser  ineficiente  porque  quer.
Sabemos que as pessoas não têm interesse de construir  uma obra para que ela
despenque, mas a fiscalização do projeto de execução tem de ser comprovada para
toda a população mineira. Houve até matéria internacional a respeito do acidente.

Sabemos que há a legislação que fala da profundidade que se tem de cavar. Logo
embaixo havia um lençol. A lei exigia, se não me engano, que se perfurasse 22m.
Somente  com  dados  técnicos  e  com  uma  comissão  parlamentar  de  inquérito
poderemos ter uma resposta mais específica. Não sou engenheira, não conheço essa
legislação, mas, como leiga, pelo que ouvi pela imprensa, que tem feito um trabalho
muito bom nessa área, perfurou-se 23m, mesmo a legislação exigindo 22m. Havia um
lençol embaixo. Quando você perfura e vê que há um solo e, logo abaixo, um rio,
essa água deveria ter sido drenada. O princípio da precaução pressupõe eficiência, é
um dos últimos princípios da Constituição. Eficiência pressupõe trabalhar de forma
proativa. Então, nesse caso, além de observar as normas técnicas, é preciso ficar
atento a todas as precauções para fazer uma fundação de um viaduto como esse,
que consumiu milhões de dinheiro público e, mesmo assim, ceifou vidas. Se você
perfurou e viu que havia rocha, mas a 1,5m ao lado, um rio, não seria necessário que
as obras exigissem outro tipo de exame? Às vezes, você faz ultrassom, mas não faz
onde deveria. Não deveria ter batido estaca mais ao lado? Creio que somente uma
comissão parlamentar de inquérito poderia apurar essa questão.

Fico muito preocupada porque as obras no nosso estado são como em qualquer
parte  do  Brasil,  mas esse acidente  chocou todo o  País  e  deixou uma população
preocupada,  principalmente  quem transita  por  esses viadutos.  Quem garante  que
estão seguros? Quem  garante  que  a  população no entorno  está  segura? Deram
garantia de que a base estava firme; de repente, houve o acidente. Isso foi o que
fiquei  sabendo,  o  que  procurei  saber  por  pessoas  que  têm  conhecimento,  que
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estiveram próximas, que estiveram com as empresas. Aliás, tenho a certeza de que a
construtora deve estar abalada também, porque sei que ninguém tem o interesse de
fazer isso pensando que vai prejudicar alguém.

Mas fico indignada, impressionada com o montante de recursos que gastamos, e
não ter havido os cuidados que deveria haver. Quais normas deveriam ser seguidas
para que não ocorresse esse desastre? A prefeitura tem de acompanhar a execução
da obra. A legislação é firme, ao dizer que a obra tem de ser acompanhada em todas
as suas etapas. Alguém errou. Se alguém errou, tem de ser punido. A Assembleia
Legislativa  tem  esse  papel  fundamental.  Muitos  ressaltam  que  estamos  num
momento de eleição, de Copa do Mundo. O viaduto não escolheu a hora em que ia
cair. A obrigação do Parlamento, em qualquer momento, é tomar as providências.

Solicitei uma audiência pública para isso. Até agora consegui 12 assinaturas para
instaurar uma CPI, mas precisamos de 26. Então, se não conseguirmos o número de
deputados para essa CPI, solicito que formemos uma comissão especial, que possa
haver um trabalho desta Casa, ou da Comissão de Transporte ou da Comissão de
Assuntos Municipais, para estudar esse caso. São obras que estão sendo realizadas
em todo o Estado. Podem dizer que toda a legislação foi cumprida, mas alguma coisa
de errado ocorreu. Temos, então, de nos debruçar sobre o tema para que isso não
mais venha a acontecer. Nada melhor do que estudar para que possamos evitar.

Tenho  aqui  manifestações  de  alguns  jornais,  que  me  deixaram  bastante
preocupada. Não é a primeira vez que questiono as obras do BRT. Infelizmente, como
presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tive de
recorrer, deputados João Leite, à Justiça, porque as normas brasileiras, as normas
técnicas de acessibilidade não foram respeitadas, deputados Tiago Ulisses, Gilberto
Abramo e Carlos Pimenta.

Quero aqui, presidente Bosco, dizer-lhes que o BRT aumentou de tamanho, mas
diminuiu o espaço para as pessoas que estão nas cadeiras de rodas. Ficou um vão
de 30cm. Há dois anos estou cobrando da prefeitura que apresente o projeto para a
comissão. Ela nos responde que está seguindo as normas de acessibilidade. Só que,
na inauguração do BRT, temos lá 30cm ou até mais de vão, que uma cadeira de
rodas não consegue ultrapassar. Ela vai voando?
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Há pessoas que conseguem inclinar a cadeira e passar, mas, no vão que fica na
porta de entrada do BRT, não foi respeitada a questão de mobilidade e acessibilidade.
Há espaço para elevador? Foi inaugurada, é uma obra caríssima, custou milhões,
mas não há elevador  para  a  pessoa com deficiência.  Para  o  deficiente  visual  há
apenas uma faixa pequena que não tem continuidade.

Numa  obra  desse  porte,  tem  de  se  preocupar  com  a  acessibilidade  e  com  a
mobilidade em todas as suas formas. É muito mais fácil corrigir no início que fazer
adaptações  depois.  Quantos  prédios  construídos  recentemente  tiveram  de  ser
quebrados,  pois  o  Ministério  Público  entrou  na  Justiça  porque  a  norma  de
acessibilidade não tinha sido vista nem observada? Tivemos de entrar com uma ação
para a pessoa com deficiência. Com esse acidente, observamos que as obras que se
constituem como um bem público e de interesse da coletividade...  Não é normal,
muito  menos aceitável,  como esses acidentes ocorreram em se tratando de obra
pública  que  possui  licitação  e  todo  um  processo  de  acompanhamento  e  verba
disponibilizada para sua execução. É lamentável  a fala da prefeitura, dizendo que
acidentes acontecem. Li, no jornal Folha de S.Paulo, que o engenheiro Clemenceau
Chiabi, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia de Engenharia,
afirma que a queda do viaduto pode estar vinculada à fundação da obra - e tenho
certeza disso -,  decorrente de falhas do projeto em sua execução e dos materiais
utilizados. Quanto aos materiais utilizados, não posso garantir, mas tenho certeza de
que houve falha na execução do projeto. Fui investigar, perguntar, e foi detectado que
havia um lençol ou um rio passando ali embaixo. Ele ainda cita matéria veiculada no
caderno Brasil, no Estado de São Paulo, no dia 5 de julho. A matéria diz que tanto o
contrato quanto a execução do projeto da obra já seriam alvo de investigação da
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público. Além disso, ainda
estariam  apurando  suspeita  de  irregularidades  na  obra  do  Move,  incluindo
superfaturamento.  Como  se  não  bastasse  toda  a  dificuldade,  ainda  há  o
superfaturamento. Destaca ainda que a mesma matéria trouxe afirmação do promotor
Eduardo Nepomuceno de que causou estranheza o fato de a licitação da obra ter sido
vencida pelo Consórcio Integração, formado pela Delta Engenharia em parceria com
a empresa  Cowan.  No  final  de  2012,  a  Delta  deixou  o  projeto  após  estouro  de
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escândalo envolvendo o proprietário da empresa, Fernando Cavendish. O bicheiro
Carlinhos Cachoeira também foi apontado pela Polícia Federal como sócio oculto da
companhia.

Não  temos  como provar  esses  dados,  mas  isso  foi  anunciado  em  veículos  de
grande porte. Essas são palavras do promotor Eduardo Nepomuceno, que também
citou o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que aponta superfaturamento de
até 350% em alguns itens da obra, assim como de outros projetos do BRT na capital
mineira. Só isso já bastava.

Agora  imaginem,  deputados Anselmo,  Lerin  e  Tony Carlos,  houve mortes,  duas
pessoas morreram. É normal  esmagar  as  pessoas? Temos de cuidar  não só dos
recursos  públicos,  mas  das  vidas.  Quais  cuidados  estão  sendo  observados  na
fiscalização das obras? Em março deste ano, na inauguração do BRT, eu já tinha
denunciado que não foi levada em conta a acessibilidade e que foi ferido o direito à
locomoção.  Isso  tem  causado  ônus  irreparáveis  aos  cidadãos  e  às  cidadãs  que
ocupam aquele espaço.

Tenho tentado, conversei com todos os deputados presentes, e conseguimos 12
assinaturas, pois não posso desistir de pedir que esta Casa tome providências. Peço
que marque audiência pública, conforme requerimento apresentado por mim, e que
se faça uma comissão especial, caso não consigamos instalar uma CPI. Solicito que
tomem  providências.  Não  podemos  permitir  que  ações  como  essas  continuem
acontecendo. Não podemos permitir que pessoas venham a sofrer, venham a perder
suas vidas, deixar toda a população insegura. Solicito que possamos continuar os
trabalhos  respeitando  o  recurso  público,  mas  principalmente  deixo  minha
solidariedade às famílias enlutadas. Esperamos que essas famílias possam, por meio
dessa  tragédia,  insistir  constantemente  na  apuração do  ocorrido,  bem  como ficar
atentas.

Sabemos que é preciso e possível acelerar a investigação, que deve ser feita com
muito  rigor,  para  que não voltem a  ocorrer,  deputado  Sebastião  Costa,  tragédias
como essa, que nos deixam a todos angustiados e com as quais a sociedade e as
famílias enlutadas sofrem muito.

Assim que se fizer outra obra, com a fundação necessária e no local correto, espero
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que ela receba o nome da motorista de ônibus que se desviou para dar passagem ao
Move, que estava lotado. Acho que essa mulher, que foi uma guerreira, poderia dar
nome ao viaduto, para que seu ato não se apague da nossa lembrança. Seria uma
forma de prestar uma homenagem a essa mulher que, ao frear, salvou a vida da sua
filha e a de muitos passageiros. Sendo cordial no trânsito e dando passagem para
outro motorista, seu amigo, ela evitou que o BRT que trafegava naquele momento,
lotado de gente, fosse atingido.

Fica o meu pedido para que essas providências sejam adotadas, até como uma
resposta à população, pois, quando acontece um acidente desse tipo, todo mundo se
pergunta se os deputados e os vereadores não vão fazer nada, não vão tomar uma
providência. A população está indignada e não aguenta mais votar em candidatos que
se omitem. Então é preciso tomar providências, embora com respeito às pessoas,
dando-lhes o direito de ampla defesa, e com fraternidade, sem ter a mão pesada ou
escura na intenção de passar rasteira em algumas pessoas, mas apenas para que a
verdade realmente venha à tona.

* - Sem revisão da oradora.
Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Presidente, não temos quórum para a continuação
dos trabalhos.

O presidente  -  Deputado,  fizemos há  pouco a  chamada para  recomposição  de
quórum, e há quórum para a continuação dos trabalhos.

O deputado Gilberto Abramo - Só há 10 deputados em Plenário, presidente. Como
há quórum para continuarmos os nossos trabalhos?

O  presidente  - Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  deputado  Carlos
Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa presente,
quero  abordar  três  assuntos  importantes  para  anunciarmos,  divulgarmos  e
debatermos desta tribuna.

O primeiro assunto é que o governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, esteve em
Montes  Claros  na  semana  passada,  para  a  abertura  oficial  da  nossa  exposição
agropecuária, uma das melhores do Brasil, que acontece anualmente e traz grande
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benefício aos nossos produtores rurais. Mas o governador foi também anunciar ao
povo da cidade e do Norte de Minas a liberação de recursos para a construção, em
Montes Claros, do hospital macrorregional de emergência do Norte Minas, que já tem
o nome de Hospital do Trauma, talvez a maior obra que se faz naquela cidade nos
últimos anos.

Trata-se de um hospital que vai atender urgência e emergência, e o governador
Alberto Pinto Coelho foi lá para anunciar a liberação de nada mais nada menos que
R$135.000.000,00 para sua construção.  O Hospital  do Trauma foi  idealizado pela
santa casa e conta com a parceria da prefeitura de Montes Claros, que doou um
terreno nobre próximo ao aeroporto,  de aproximadamente 50.000m². A construção
está prevista para durar dois anos e terá 250 leitos, 6 blocos cirúrgicos, 6 salas de
cirurgias,  CTI,  UTI.  Enfim,  esse  hospital  estará  pronto  para  atender  a  grande
demanda de urgência e emergência de Montes Claros.

O Hospital do Trauma vem em boa hora porque estamos vivendo, na verdade, o
caos que se instalou no programa, no sistema de urgência e emergência de Montes
Claros. Atualmente, apenas a santa casa e o hospital universitário dão assistência
não só aos pacientes de Montes Claros, mas também a pacientes de quase cem
municípios  que  encaminham  seus  doentes  a  Montes  Claros  para  cirurgias  que,
infelizmente,  não são feitas  em hospitais  das microrregiões de Montes Claros,  do
Norte de Minas.

Nosso  reconhecimento  ao  governador  Alberto  Pinto  Coelho  pela  iniciativa,  que,
aliás, começou na gestão do governador Antonio Anastasia e que, para mim, não foi
surpresa porque tudo que é combinado, tudo que é prometido, tudo que é acertado
com o governo de Minas, nas várias regiões, acontece, e as realizações aparecem.
Em Teófilo Otôni está sendo construído o Hospital Macrorregional de Teófilo Otôni,
como em  Valadares.  A cidade  de  Nanuque  está  prestes  a  receber  também  uma
grande  obra  desse mesmo porte.  O projeto,  de  mais  de  R$1.500.000,00,  já  está
sendo feito,  elaborado.  Também na fronteira Leste  do  nosso Estado vamos ter  o
hospital regional de Nanuque.

Em Montes Claros, como parece, foi uma bênção. Na verdade, foi uma bênção o
anúncio  do  governador  Alberto  Pinto  Coelho.  O  então  governador  Anastasia  nos
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recebeu várias vezes para audiência, com o Dr. Heli Penido, provedor da santa casa,
com o Dr. Maurício. Quero também destacar a participação do Dr. Samuel, ex-diretor
da santa casa, que iniciou verdadeiramente esse processo, com várias audiências
nesta Casa. Vamos agora assistir ao início dessa grande obra.

Quero também parabenizar o prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, e a Câmara
Municipal  de  Montes Claros.  Foi  fundamental  a  participação da câmara municipal
para receber o projeto. Em tempo-recorde, em caráter de urgência, votaram o projeto,
e agora está tudo liberado, desimpedido, para que possamos receber esse grande
hospital.  Estamos  falando  de  R$135.000.000,00  só  na  parte  de  construção,  sem
considerar  os  investimentos  em  equipamentos  e,  principalmente,  o  custeio  desse
hospital regional.

Quero, neste momento, transmitir meu abraço ao governador Alberto Pinto Coelho,
meus  sinceros  agradecimentos  e  reafirmar  minha  admiração  pelo  ex-governador
Antonio Anastasia, homem de palavra, de fibra, que não deixou morrer esse grande
sonho, essa grande necessidade.

Quero  também,  Sr.  Presidente,  congratular-me  com  o  Sr.  Osmani  Barbosa,
presidente da Associação Rural de Montes Claros, o sindicato rural, pela exposição
belíssima que se  realiza  em Montes  Claros.  É  um grande  acontecimento,  é  uma
exposição  que  envolve  milhares  de  pessoas,  centenas  de  produtores
agropecuaristas.

A qualidade do gado que está  sendo comercializado em Montes Claros  é  algo
excepcional,  os  equinos,  os  cavalos.  Essa  associação  rural  tem  70  anos  de
existência, esta é a 40ª exposição de Montes Claros. Isso mostra a fibra e a garra do
sertanejo montes-clarense,  do produtor rural,  daquele homem que muitas vezes é
deixado em segundo plano e tem de enfrentar problemas ambientais gravíssimos, a
burocracia ambiental de Minas que não melhora nunca. Enquanto em outros estados,
muitas vezes, há determinado tempo para se emitir  uma licença, em Minas Gerais
leva-se, no mínimo, duas ou três vezes o tempo necessário. Com tudo isso, deputado
Doutor Wilson Batista, a exposição de Montes Claros é um sucesso absoluto. Isso
para nós é a certeza de que a grande vocação do Norte de Minas é a agropecuária.
Lá há as indústrias da Sudene e a fibra do comerciante, do industrial, de toda essa
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gente  que  faz  a  riqueza  daquela  região.  Mas  nossa  grande  vocação,  nossas
tradições,  nossas  esperanças  e  nosso  trabalho  estão  no  campo.  A  exposição
agropecuária de Montes Claros veio para mostrar a força do trabalhador rural,  do
homem do campo.

Parabéns,  Osmani,  por  esse gesto de ousadia  nesta  seca terrível  que estamos
enfrentando,  muitas  vezes  sem  apoio  dos  governos,  principalmente  do  governo
federal. A exposição de Montes Claros veio para trazer desafios, para se aceitarem
desafios, para se topar  a parada e para ser  essa beleza com a  qual  está sendo
realizada.

Por último, presidente, ouvi atentamente a fala da nossa querida colega deputada
Liza Prado a respeito do incidente terrível que aconteceu em Belo Horizonte, com o
desabamento de um viaduto em construção, que ceifou a vida de duas pessoas, e
concordo com ela  em parte.  Acho  que é  preciso esgotar  todos  os  recursos  para
elucidar o caso. Não podemos permitir, em pleno século XXI, que um incidente dessa
natureza venha a ocorrer.  Por outro lado,  a empresa que construiu o viaduto é a
Cowan, por demais conhecida, que realizou obras no mundo todo. Uma empresa que
nasceu em Montes Claros, na época do Sr. Walduck Wanderley, um desbravador, um
homem  destemido,  que  construiu  essa  grande  empresa  que  está  presente  no
continente europeu, na América Central, na América do Norte e, principalmente, aqui
na América do Sul. Entendo que a qualidade da empresa por si só mostra o denodo,
a competência e o profissionalismo com que essas obras estão sendo feitas e foram
feitas no Brasil todo, hoje sob a responsabilidade do amigo Saulo Wanderley.

Como  os  próprios  estudos  iniciais  demonstram,  infelizmente  tudo  ocorreu  de
maneira absolutamente inesperada. A vida não tem preço. Solidarizamo-nos com as
famílias  das  pessoas  feridas  e  das  pessoas  mortas  por  esse  incidente.  Mas  é
necessário  também  que  tenhamos  a  responsabilidade  de  entender  que,  num
momento  como  este,  a  prefeitura  de  Belo  Horizonte,  na  pessoa  do  Sr.  Márcio
Lacerda,  o Crea,  o governo do Estado e o governo federal  estão preocupados e
tomando providências. Foi um terrível incidente o que aconteceu, mas daí a querer
fazer uma CPI para apurar um evento dessa natureza há uma distância muito grande.
A CPI  tem  de  ser  feita  para  casos  específicos,  quando  existe  dolo,  erro,  má-fé,
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aproveitamento  de  recursos  e  projetos  públicos,  e  não  em  cima  de  um  nefasto
incidente como esse.

Peço vênia à nossa deputada Liza Prado para discordar dela e não apor a nossa
assinatura porque conhecemos bem a Cowan, empresa de muitos anos, que está nas
mãos de gente competente, séria e de responsabilidade e está sofrendo muito com o
que aconteceu em Belo Horizonte. Com certeza absoluta, ela abriu todos os seus
números e toda a sua empresa para qualquer tipo de averiguação. Agora fazer uma
CPI entendo que é prematuro, que estamos passando o carro na frente dos bois.

Deixo aqui o meu abraço à Liza Prado pela bravura. Considero-a uma deputada
bem atenta às coisas que acontecem. No entanto, fica a nossa impressão e o nosso
testemunho dessa empresa séria, correta e competente, que não realizou a primeira
obra, mas milhares de obras em Minas Gerais,  no País e no mundo.  Um grande
abraço a todos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, deputados Bosco, Carlos Pimenta e

Doutor Wilson Batista, quero ler hoje um artigo extremamente interessante publicado
no jornal  Estado de Minas, de autoria de Roberto Simões, presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, que diz o seguinte: (- Lê:)

“Caminhos do crescimento. Minas Gerais já é uma potência agropecuária. Somos
líderes nacionais na produção de leite, café e vários outros produtos. Segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, o valor da produção agrícola
do Estado de Minas  Gerais  alcançou R$25.400.000.000,00.  Mas  agora  chegou o
tempo  de  avançarmos  ainda  mais.  Para  isso,  há  dois  caminhos.  O  primeiro  é
fortalecer  e  ampliar  o  parque  agroindustrial  mineiro,  cujos  efeitos  positivos  se
estenderiam por todos os elos da cadeia produtiva estadual, com reflexos diretos na
geração de emprego e renda dos mineiros. O segundo é investir na qualidade da
produção rural com produtos especiais,  como o café, e certificados de origem. Na
questão da agroindústria, os setores de leite e café são exemplos da potência na qual
o Estado de Minas Gerais pôde se transformar. Nos últimos cinco anos, a indústria
láctea instalada em Minas deu um salto gigantesco, apoiada nos incentivos tributários



362
____________________________________________________________________________

concedidos  pelo  governo  mineiro  -  uma  resposta  à  guerra  fiscal  patrocinada  por
Estados fronteiriços. A Itambé expandiu o seu parque industrial de forma agressiva e
abriu  uma unidade de exportação no Triângulo.  A Nestlé  aumentou a  captação e
industrialização de leite no Estado. A Embaré dobrou sua produção. Porto Alegre e
Italac estão em expansão, e a goiana Piracanjuba investiu muito em Minas Gerais.O
resultado não poderia ser melhor. A produção leiteira anual de Minas, estimada em 9
bilhões de litros - a maior do país...” - Vou repetir - “A produção leiteira anual de Minas
Gerais, estimada em 9 bilhõs de litros, a maior do Brasil, é praticamente consumida e
industrializada no Estado. O produtor tem comprador certo e o Estado de Minas deixa
de vender apenas leite in natura.

O  café  também  apresenta  resultados  positivos.  Continuamos  a  ser  grandes
exportadores da rubiácea em grãos. A produção mineira, a maior do país, representa
50% da nacional.  A indústria  de  torrefação está  em  franco crescimento.  Grandes
produtores do cerrado, região que já tem certificado de origem, se preparam para
abrir torrefadoras. Detalhe: temos hoje mais torrefadoras em Minas Gerais do que em
São Paulo. Precisamos, agora, atrair para o Estado uma grande indústria exportadora
de café torrado e solúvel. No entanto, isso depende, principalmente, de negociações
comerciais externas, para derrubar as enormes barreiras tarifárias que pesam sobre o
café brasileiro.

O polo de frutas do Jaíba, no Norte de Minas, é um caso especial. Ali, o principal
trabalho vem sendo realizado pelo instituto Antônio Ernesto de Salvo - Inaes -, do
sistema Faemg, e pelo Sebrae Minas, no sentido da certificação de origem. Pelas
condições  climáticas,  as  frutas  do  Jaíba,  como  banana,  manga  e  mamão,  são
naturalmente mais saborosas.

Produtores da região já obtiveram a certificação global, que permite a exportação
para a União Europeia. Em breve, as frutas do Jaíba chegarão ao mercado interno
com a certificação de origem, fato que garante preço melhor ao produtor. Mas o Jaíba
também  pode  receber  indústrias  de  sucos,  polpas  e  doces  que  trabalhem  com
planejamento, profissionalismo e foco de mercado. Temos na região, hoje, micro e
pequenas  fábricas  de  doces  de  banana,  as  bananinhas  sem  açúcar,  e  fábricas
comunitárias  de  suco.  Há  espaço  para  empreendimentos  de  porte  maior,  que
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garantam a compra da produção agrícola e estimulem o aumento do plantio.
Há outros  exemplos  inspiradores,  como o  primeiro  azeite  ultravirgem  brasileiro,

produzido no Sul de Minas, e pesquisas desenvolvidas pela Epamig, empresa ligada
à Secretaria  de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, voltadas para a
produção de uvas e vinhos finos.

Esses são os caminhos: qualidade que garante mais renda para o produtor rural; e
agroindústrias que assegurem mercado estável para o homem do campo e agreguem
valor  à produção mineira,  aproveitando também a privilegiada posição geográfica,
próxima  dos  maiores  mercados  consumidores  do  País.  Mais  indústria  gera  mais
demanda  e  mais  produção  agrícola.  É  hora  de  sermos  ousados.  É  hora  de
avançarmos.”

Portanto,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  ao  ler  aqui  a  matéria  de  Roberto
Simões,  presidente  da  Federação de Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de Minas
Gerais,  ficamos felizes, porque estamos percebendo que Minas Gerais continua e
continuará no trilho do desenvolvimento. É bom ver os elogios ao governo mineiro.
Isso tudo plantado quando Aécio Neves assumiu o governo, em 2003, na sequência,
o  ex-governador  Anastasia  e,  agora,  o  nosso estimado amigo governador  Alberto
Pinto Coelho, que vem também, com desenvoltura, dando eficiência e capacidade a
todos  os  programas  do  governo  de  Minas  Gerais,  atendendo  à  demanda  da
população, atendendo as comunidades mais necessitadas do nosso Estado.

Vale destacar que, nesses últimos anos, Minas Gerais se colocou como um forte
estado que contribui de forma expressiva para a balança comercial do Brasil. Minas
Gerais, com certeza, continuará no caminho do desenvolvimento, continuará, cada
vez mais, apresentando programas sociais em todos os seus setores, na saúde, na
educação, na agricultura, no comércio, na infraestrutura e na exportação.

Vale também destacar a importância do Estado no comércio exterior. Minas Gerais
tem parceria com vários países, que levam o nosso produto. Minas Gerais avança,
avança, cada vez mais, na economia. Ficamos orgulhosos de ver esse trabalho, que
teve  início  com  o  ex-governador  Aécio  Neves,  foi  continuado  pelo  ex-governador
Anastasia e é sequenciado pelo governador Alberto Pinto Coelho.

O deputado Duarte Bechir  (em aparte)  -  Meu caro Deputado Rômulo Viegas,  o
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pronunciamento de V. Exa. retrata o momento que o Estado vive e a organização que
Minas propicia a sua gente. Isso tudo tem uma história, um início. Devemos sempre,
deputado  Rômulo,  relembrar,  com  muita  festa  e  muita  alegria,  o  início  dessa
transformação, que se deu a partir da entrada no governo do nosso senador Aécio
Neves.

O Estado de Minas Gerais  é hoje, sem dúvida alguma, um estado cuja fórmula
administrativa é copiada.  Os exemplos de Minas Gerais  são espelho para muitas
outras nações. A prova disso é que o Estado de Minas, depois de muitos anos sem
conseguir  buscar  recursos  fora  do  Estado  e  do  País,  novamente  o  faz  pela
organização  interna.  Isso  porque  somente  pode  buscar  recurso  fora  quem  tem
capacidade de pagamento e de endividamento.

Por  isso  o  governo de  Minas  Gerais,  depois  de  rever  seus  gastos,  melhorar  a
condição  do  servidor  público,  cortar  cargos  comissionados  e  dar  à  população  os
investimentos que tanto merece, se transformou. Realmente Minas tem sido exemplo
dessa governança.

Depois  do  senador  Aécio,  queremos  ainda  reconhecer  o  trabalho  do  nosso
Anastasia, que, sem dúvida alguma, foi a grande mola propulsora e, ao lado de Aécio,
conseguiu  reestruturar  o  Estado  e  dar  a  Minas  Gerais  um  novo  caminho
administrativo, com seriedade e responsabilidade. Por isso, Minas tem respondido
aos mineiros com os avanços que V. Exa. retrata na fala de hoje.

Portanto, quero sempre lembrar aos nossos mineiros e às nossas mineiras, aos que
sempre  sintonizam  a  TV  Assembleia  e  nos  prestigiam  participando  dos  debates
mesmo em casa, às senhoras, aos filhos e aos jovens que estão em casa e nos
acompanham pela TV Assembleia, que podem, ao chegar à rua de suas casas, olhar
e sentir, na chegada da rodovia da sua cidade ou no sinal de celular, a mudança do
comportamento público que o Estado de Minas dá ao Brasil.

Neste momento venho aqui tão somente parabenizar V. Exa. pelo debate proposto
nesta Casa hoje, que retrata, em síntese, o comportamento desse parlamentar e a
expressão  de  seu  trabalho  em  favor  dos  mineiros.  Parabéns,  deputado  Rômulo
Viegas.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Por várias
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vezes, daqui desta tribuna, V. Exa. teve oportunidade de mostrar Minas Gerais ao
povo  mineiro  e  o  seu  trabalho  na  sua  cidade,  levando  recursos  e  atendendo  a
demanda da população. É notório e claro que queremos ver o trabalho realizado em
Minas Gerais avançar pelo Brasil.  É claro que todos nós queremos sonhar,  como
sonharam Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e outros tantos que contribuíram
para o engrandecimento do Estado e do Brasil.

Com alegria, deputado João Leite, com a aproximação do debate eleitoral, teremos
oportunidade  de  ver  as  propostas  que  Minas  Gerais  levará  ao  Brasil,  o
reconhecimento e o trabalho de gestão pública eficiente, sedimentada e plantada no
Estado através de Aécio Neves, Anastasia e agora de Alberto Pinto Coelho. Todos
nós, da base do governo, temos orgulho de pertencer a essa base e vamos sempre
defendê-la porque acreditamos na integridade de Aécio Neves, Anastasia e Alberto
Pinto  Coelho,  mas,  sobretudo,  na  eficiência  da  gestão  do  planejamento,  da
organização e da administração pública implantada no Estado de Minas Gerais.

É com alegria que nós, que participamos deste mandato, temos condições de ir a
nossas cidades e ver a satisfação de prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias
por toda Minas Gerais, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, o reconhecimento positivo
do  trabalho  realizado  pelo  ex-governador  Aécio  Neves,  hoje  nosso  senador  da
República,  pelo  governador  Anastasia  e  agora  pela  continuação  desse  trabalho,
através da liderança e da capacidade do governador Alberto Pinto Coelho.

Em breve, nós, parlamentares da base do governo, assistiremos ao debate eleitoral
que vai  esclarecer as coisas à população do Brasil  e dar a oportunidade a Minas
Gerais de novamente contribuir para a história da Nação, como fez com Tiradentes,
Tancredo e Juscelino. Quem sabe agora seja a oportunidade de a voz dos mineiros
colocar a eficiência de administração feita em Minas para o Brasil, para que ele volte
novamente  ao  cenário  internacional  como um  País  de  desenvolvimento,  de  mais
segurança,  de  mais  atendimento  à  saúde,  com  infraestrutura  adequada,  que
corresponda ao anseio de todos os empresários e comerciários do Brasil.

Ao  encerrar,  deixo  um  grande  abraço  ao  governador  Alberto  Pinto  Coelho,  ao
senador  Aécio  Neves  e  ao  nosso  ex-governador  Antonio  Anastasia.  A  base  do
governo estará aqui  unida  para  defender  a  eficiência  dessa nossa administração.
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Queria deixar um recado especial a todos os nossos prefeitos e prefeitas de Minas
Gerais: fiquem atentos porque, em época de eleição, muitas promessas são feitas.

Já estão falando em aumentar o FPM, um sonho antigo, um sonho que debatemos
aqui na condição de municipalistas. É lamentável ver que, em época de eleição, as
promessas acontecem, elas vêm com o mapa da ilusão, o mapa do espelho que não
mostra  a  realidade  do  Brasil.  Prefeitos  e  prefeitas  estão  passando  seriíssimas
dificuldades, deputado Pinduca Ferreira. V. Exa. que milita nessas comunidades sabe
que precisamos rever, de uma vez por todas, essa discussão sobre recursos para que
prefeituras possam fazer uma gestão eficiente, no modelo da gestão do governo de
Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O  deputado  João  Leite*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Bosco,  que  comanda  esta

reunião  plenária  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  Brasil
amanheceu  humilhado.  O  esporte  brasileiro,  o  futebol  brasileiro  especialmente,
amanheceu humilhado por um resultado totalmente inesperado, catastrófico e que, de
alguma forma, coloca todos nós para pensar. Ontem acompanhei o jogo entre Brasil e
Alemanha  e,  chegando  em  casa,  fui  fazer  minhas  anotações.  Anotações  do  que
alguém  que  teve  uma  longa  carreira  como  atleta,  que  teve  oportunidade  de
experimentar uma formação no esporte, sofre neste momento. Meu sofrimento não é
diferente do sofrimento de outros brasileiros e crianças brasileiras. A minha infância
coincidiu com o campeonato na Suécia e depois o bicampeonato brasileiro no Chile.
Como criança, não me esqueço, era uma alegria muito grande receber as notícias da
vitória brasileira. Imagino o que as crianças brasileiras hoje, que amam o futebol, que
amam a Seleção Brasileira, estão sentindo. Foi um duro golpe para todos nós.

Ontem eu buscava uma designação do que precisamos em nosso país em relação
ao futebol  e ao esporte.  E efetivamente,  mais  que uma mudança,  mais  que uma
reforma, precisamos de uma revolução não apenas no futebol brasileiro, mas também
no  esporte  brasileiro.  A derrota  foi  humilhante,  obriga-nos  a  todos  a  repensar  a
organização do futebol  brasileiro,  obriga-nos a repensar  a organização do esporte
brasileiro. Eu sou fruto, como vários outros companheiros atletas do futebol brasileiro,
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de uma organização quase espontânea nas vilas e comunidades brasileiras. Muitos
que estão aqui e são líderes, como os deputados Luiz Humberto Carneiro e Rômulo
Viegas, vão se lembrar daquela pessoa, daquele líder comunitário que também era o
treinador  das  equipes de  jovens  e  crianças lá  na  comunidade,  lá  na  vila.  Muitas
vezes,  com  seu  próprio  dinheiro,  ele  comprava  o  material  esportivo,  a  bola,  as
camisas, para que aquele pequeno time de futebol amador da comunidade pudesse
realizar partidas nos finais de domingo. Naqueles grandes festivais onde, em volta
dos campos amadores, tínhamos as bandeiras, as rainhas do time, as princesas. Era
toda uma organização comunitária espontânea que nascia do nosso povo. E foi dessa
maneira que o Brasil se tornou pentacampeão do mundo, formando seus atletas de
futebol  nessas  comunidades.  Depois  esses  jovens  atletas  eram  levados  para  os
nossos times de futebol profissionais, e assim tínhamos a formação desse atleta.

Outro dia, deputado Luiz Humberto Carneiro, ouvia uma apresentação do Batista,
que  foi  jogador  do  Uberlândia  Esporte  Clube.  Ele  contava  a  vida  dele,  numa
entrevista,  e dizia que havia iniciado a carreira no Uberlândia Esporte. Eu estava
perto  do  microfone  e  disse  que  não  era  bem  assim.  Foi  lá  no  Bairro  Brasil,  de
Uberlândia, que ele começou a carreira dele; como eu comecei no Alvorada, da Vila
Oeste; como o Paulo Isidoro começou no Ideal, da Sagrada Família; como o Heleno,
que  começou no Bairro  Suzana,  no  time desse bairro,  que  ainda tem campo.  O
Alvorada é um clube de futebol amador  de 1926.  O Suzana é de 1930.  Vejam a
importância desses times.

Tudo  isso  foi  abandonado.  Como  podemos  fazer  uma  revolução  no  futebol
brasileiro?  Usando os  recursos  públicos  na  base do  futebol,  usando  os  recursos
públicos nas comunidades, nas vilas, preparando campos de futebol, dando material,
aproximando  o  time  de  futebol  da  escola  da  comunidade,  aproximando  a
comunidade, as famílias e as igrejas. Só dessa maneira poderemos construir uma
volta àquele momento de ouro do futebol brasileiro. Precisamos juntar isso tudo à
escola,  que  dará  formação  adequada  aos  treinadores  para  que  possam  treinar
nossas  crianças.  É  fundamental  que  realizemos  isso  em  nosso  país.  Temos  de
colocar  os  recursos  públicos  não  no  estádio  do  Corinthians,  que  custou
R$1.000.000.000,00.  Temos  de  espalhar  esses  recursos  pelo  Brasil.  Temos  de
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colocá-los nas escolas, para formar nossos professores, para dar material para as
nossas  crianças  praticarem  o  futebol,  para  dar  material,  a  fim  de  que  nossos
professores possam cuidar  dessas crianças,  alimentando-as  nos  refeitórios  e  nos
restaurantes de nossas escolas, de forma adequada à formação de um atleta. Deve
haver  aproximação das escolas, com grandes espaços esportivos, com campo de
futebol,  com  pista  de  atletismo.  Nossos  jovens,  nossas  crianças  brasileiras  têm
aptidão nata para o atletismo, para a prática do vôlei, do basquete, além do futebol.
No entanto, para tudo isso, é fundamental a presença da escola.

Quero agradecer muito ao deputado Gilberto Abramo pela compreensão. Eu estava
meio abafado, deputado Gilberto Abramo, com a humilhação que nosso país sofreu
com aquela grande derrota. Imagine, deputado Duarte Bechir, que estamos próximos
das  Olimpíadas,  que  serão  no  Brasil.  Já  perdemos,  já  perdemos.  Estamos
preocupados em construir uma vila olímpica, em construir estruturas. Onde estão os
atletas? Onde estão os investimentos na escola? Onde está a universidade pública
que deveria estar emprestando seus técnicos, seus médicos, seus fisiologistas para
preparação dos  jovens de nossas escolas  e  de  comunidades  carentes?  O nosso
dinheiro  está  indo  para  o  Corinthians.  O  valor  de  R$40.000.000,00  da  Caixa
Econômica Federal está indo para o Corinthians, que contrata jogador peruano, da
seleção peruana.  Esse dinheiro  tinha de ir  para  a  criança brasileira,  que está  na
escola,  para  formação de técnicos  para essas crianças,  para  alimentação desses
jovens, para médicos que deveriam estar acompanhando o desenvolvimento desses
atletas, que estão em nossas escolas.

Lembro-me, deputado Doutor Wilson Batista, de minha filha se preparando para as
Olimpíadas de Pequim. Um dia ela me ligou, falando sobre uma alergia nos olhos.

Ela me perguntou: "Pai, posso usar colírio?". Eu lhe respondi: "Filha, você tem de
ver,  porque,  conforme  o  colírio,  pode  dar  alteração  no  exame  antidoping,  na
olimpíada. Perguntei-lhe: "Onde está o médico?". Ela me respondeu: "Estamos em
Vitória, e o médico está em Curitiba". Isso é esporte, gente? Passei um dia tentando
contato  com  o  médico  para  saber  se  ela  poderia  usar  aquele  colírio.  Os  atletas
brasileiros  estão  abandonados  dessa  maneira.  Só  há  dinheiro  para  o  jogador
peruano,  para  a  seleção  peruana.  Para  nossas  escolas  municipais  e  estaduais
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públicas, o governo virou as costas, abandonou-as para dar formação ao atleta lá na
base. Na vila, na comunidade, não há recurso, não há espaço. Foi permitido que o
crescimento  dos  imóveis  fosse  tomando  os  espaços  dos  campos  de  futebol.
Acabaram os campos de futebol das nossas crianças, da formação dos atletas. O
Brasil  colhe aquilo que plantou. Estamos hoje humilhados porque abandonamos a
comunidade, a vila e as nossas crianças. Mais de 90% das crianças e dos jovens
brasileiros  estão  nas  escolas  públicas.  É  preciso  colocar  dinheiro  nas  escolas
públicas,  criar  o  espaço  esportivo  na  escola  pública,  na  vila,  na  favela,  na
comunidade.  Por  isso estamos  humilhados.  Abandonamos nosso povo e estamos
investindo em estádios e em vilas olímpicas. E onde estão as pessoas, as crianças,
os  professores,  os  treinadores,  os  fisiologistas  e  os  médicos  para  cuidarem  do
desenvolvimento dos jovens e das crianças?

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Falarei muito rapidamente. Ouvir V. Exa.,
na tarde de hoje, é algo muito especial para os membros do Parlamento mineiro e
para aqueles e aquelas que, em casa, acompanham os trabalhos legislativos.

A experiência de vida que V. Exa. empresta ao povo de Minas, através do mandato
da  Assembleia,  propicia  uma palavra  carregada de muita  segurança e  de  muitos
exemplos para  nós e  para todo o povo mineiro,  especialmente  na  tarde  de hoje.
Todos  nós,  brasileiros  e  mineiros,  estamos  sentidos,  e  V.  Exa.,  de  uma  forma
diferenciada, carregada de capacidade, de envolvimento e daquilo que o V. Exa. foi e
continua sendo na sua existência, dá-nos a oportunidade de brindar um assunto tão
importante. Quero tão somente parabenizá-lo. V. Exa. nos propicia, no Parlamento de
Minas,  compartilhar  seu  entendimento  e  sabedoria.  Sabemos  entender  essa
mensagem tão importante. Parabéns pelas palavras.

O  deputado  João  Leite*  -  Obrigado,  deputado  Duarte  Bechir.  Deputado  Duarte
Bechir,  fazendo  menção  ao  deputado  Rômulo  Viegas,  que  é  um  professor  de
universidade  e  sabe  bem  do  que  estou  falando,  queria  lembrá-lo  de  que  a
universidade  tem  uma  responsabilidade  com  essa  escola  pública  e  com  essas
crianças.  Os  convênios  e  as  parcerias  têm  de  ser  feitos,  e  o  que  chamam  de
extensão tem de chegar  à comunidade,  à  vila.  Isso é fundamental.  Temos tantas
escolas e universidades públicas em nosso país, os governos devem investir  nas
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nossas escolas. Vejam um exemplo: estamos um pouco assustados com a melhoria
do  futebol  americano,  que  para  eles  não  é  futebol,  mas  soccer.  Estamos
impressionados como eles melhoraram. Sabem onde está acontecendo o futebol nos
Estados Unidos? Na escola. Estão contratando jovens brasileiros, dando a eles uma
bolsa em universidade americana, para disputar o campeonato de futebol, de soccer,
nos Estados Unidos.

Onde  estão  as  bolsas  para  nossos  jovens?  Onde  está  a  escola,  onde  está  a
universidade para apoiar nossos atletas?

Onde estamos vendo o governo investir na formação dos nossos atletas, aproximar
a escola na formação dos atletas? Quero dizer que isso é muito importante e tenho
de reconhecer o papel de todos os deputados.

* - 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.

Designação de Comissões
- A seguir,  o  presidente designa os membros da Comissão Especial  para Emitir

Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  68/2014,  cujo  teor  foi
publicado na edição anterior.

Questões de Ordem
O deputado Célio Moreira - Pela ordem, presidente.
O  presidente  - Comunicações  da  presidência.  Comissão  Especial  para  Emitir

Parecer sobre a...
O deputado Gilberto Abramo - Questão de ordem.
O presidente - … Proposta de Emenda nº 68/2014, do deputado Sebastião Costa e

outros, que altera o art. 14 da Constituição do Estado e dispõe sobre ...
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O deputado Gilberto Abramo - A correspondência não pode ser lida. Presidente,
questão de ordem.

O  presidente  - …  operações  societárias  de  empresas  estatais  e  dá  outras
providências.  Pelo  BTR:  efetivos  -  deputados  Bosco e  Duarte  Bechir;  suplentes  -
Bonifácio Mourão e Lafayette de Andrada; ...

Peço a compreensão, deputado.
O  deputado  Gilberto  Abramo -  Não  tem  compreensão,  presidente.  Questão  de

ordem; questão de ordem.
O presidente - … pelo BAM: efetivos - deputados Inácio Franco e Antonio Lerin;

suplentes - deputados Romel Anízio e Tenente Lúcio; pelo Bloco Minas sem Censura:
efetivo - deputado Rogério Correia; suplente - deputado Ulysses Gomes. Designo. Às
comissões.

O deputado Gilberto Abramo - Questão de ordem. Presidente,...
O presidente - Concedo a palavra, primeiramente, ao deputado Duarte Bechir...
O deputado Célio Moreira - Presidente, pedi pela ordem primeiro.
O presidente - … e, posteriormente, ao deputado Gilberto Abramo. Com a palavra,

o deputado Duarte Bechir.
O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Primeiro,  a  leitura  não  poderia  ter  sido  feita,

presidente. Uma questão de ordem.
O presidente - Por gentileza, deputado.
O deputado Gilberto Abramo - Fiz uma questão de ordem.
O presidente - Primeiramente, com a palavra, o deputado Duarte Bechir. Logo em

seguida,  passo a  V.  Exa.  Com a palavra,  o deputado Duarte  Bechir  e,  depois,  o
deputado Célio Moreira, por gentileza.

O deputado Célio  Moreira -  V.  Exa. tem de seguir  a ordem dos trabalhos. Pedi
primeiro.

O presidente - Só um momento, e V. Exa. falará em seguida.
O  deputado  Duarte  Bechir  -  Eu  havia  solicitado  questão  de  ordem,  presidente,

porque o prazo do deputado João Leite, às 15h30min, já havia expirado. Portanto V.
Exa. poderia ter dado a ele o direito de encerrar suas palavras, pois faltavam apenas
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40 segundos. Pedi que o deixasse concluir o discurso, mas V. Exa. não me ouviu a
tempo. Então minha questão de ordem ficou prejudicada.

O presidente -  OK. Passo a palavra, pela ordem, ao deputado Célio  Moreira e,
posteriormente, ao deputado Gilberto Abramo.

O deputado Célio Moreira - Na verdade, quero solicitar a V. Exa. que suspenda a
reunião para entendimento com os pares, porque há projetos de interesse de muitos
deputados. É regimental, presidente.

O presidente - É regimental. Como o deputado Gilberto Abramo já havia solicitado
primeiro uma questão de ordem, passaremos a palavra a ele.

O deputado Gilberto Abramo - Presidente, no momento em que fiz a questão de
ordem,  declarei  que  não  tínhamos  quórum  suficiente  para  a  continuação  dos
trabalhos. V. Exa. continuou lendo as mensagens, o que não deveria acontecer. Então
quero  deixar  claro  que  vamos  recorrer  para  que  seja  anulada  a  leitura  das
mensagens, porque houve má-fé por parte dessa presidência ao continuar lendo e
dando  sequência  a  elas.  Portanto,  repito,  tomaremos  providências.  Peço  o
encerramento da reunião, de plano, e depois vamos ver como recorreremos para que
a leitura feita por V. Exa. de maneira equivocada seja cancelada.

O deputado Rômulo Viegas - Recomposição, presidente.
O presidente -  Antes de fazer  a recomposição,  gostaria  de responder ao nobre

deputado Gilberto Abramo. De forma alguma houve, por parte deste presidente que
dirige os trabalhos interinamente, má-fé em não ouvir V. Exa. O que ocorreu foi que V.
Exa.  se dirigiu à  Mesa a partir  do momento em que eu já  estava promovendo a
leitura.

O deputado Gilberto Abramo - Pedi antes.
O presidente - Se o senhor tivesse aguardado a realização da leitura, teríamos lhe

concedido...
O deputado Gilberto Abramo - Solicito o áudio.
O presidente - V. Exa. pediu a palavra, assim como o deputado Célio Moreira, que

foi compreensivo, e o deputado Duarte Bechir.  Então, não houve má-fé, de forma
alguma.  Está  válida  a  leitura  da  designação  da  comissão  feita.  Atendendo  à
solicitação...



373
____________________________________________________________________________

O deputado Célio Moreira - Presidente, antes de V. Exa. encerrar...
O presidente - Por gentileza, deputado Célio Moreira, peço sua compreensão. Há

um pedido de recomposição de quórum. Solicitamos ao deputado Duarte Bechir que
seja o secretário ...

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, antes de ele chegar, gostaria de falar
rapidamente.

O presidente - Pois não, deputado.
O deputado Célio Moreira - Estou vendo o questionamento do deputado. V. Exa.

fazia  uso  da  palavra.  Regimentalmente,  quando  o  presidente  está  falando,  o
deputado não pode interromper.  Então,  é  preciso  mostrar  o  artigo  do  Regimento
Interno ao nobre colega para que tome conhecimento disso.

O  presidente  -  Respondemos  seu  questionamento  com  amparo  do  Regimento
Interno,  é  claro.  Já  tínhamos  iniciado  o  procedimento  de  leitura  da  designação,
quando o deputado Gilberto Abramo pediu a palavra.

O deputado Rogério Correia - Pela ordem, presidente.
O presidente - Só um momento, deputado.
O deputado Rogério Correia - Mas V. Exa. concedeu a palavra ao deputado Célio

Moreira. V. Exa. já tinha tomado essa atitude.
O  presidente  -  Mas  foi  até  o  secretário  Duarte  Bechir  chegar  à  Mesa.  Só  um

momento, por gentileza.
O presidente - V. Exa. poderá fazer uso da palavra. Por gentileza, deputado Bechir,

proceda à recomposição de quórum.
O deputado Rogério Correia - Por que o deputado Célio Moreira usou a palavra

pela ordem e o mesmo não pode acontecer com este deputado? O Regimento é de
um jeito para um e diferente para outro?

O  presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  V.  Exa.  terá  a  palavra  logo  após  a
recomposição.

O deputado Rogério Correia - Terei a palavra se houver quórum. Caso contrário,
não a terei.

O presidente - Pode aguardar, porque teremos quórum.
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O deputado Rogério Correia - V. Exa. agora determina se haverá quórum ou não
antes da chamada? O Regimento desta Casa não vale nada também.

O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 28 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
Palavras do Presidente

- As Palavras do Presidente foram publicadas na edição anterior.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

-  A  Decisão  da  Presidência  determinando  a  anexação  do  Projeto  de  Lei  nº
3.436/2012 ao Projeto de Lei nº 3.435/2012 foi publicada na edição anterior.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, reformando despacho anterior, determina o recebimento, na data de

hoje, de ofício da presidente do Tribunal de Contas, publicado no sábado, dia 5 de
julho, encaminhando o relatório de atividades desse órgão no 1º trimestre de 2014.
Assim sendo, a presidência atribui ao referido ofício o nº 38/2014 e o encaminha à
Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 9 de julho de 2014.
Bosco, no exercício da presidência.
- O teor do Ofício nº 38/2014, da presidente do Tribunal de Contas, foi publicado na

edição do dia 5/7/2014.
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  8.475 e 8.476/2014,
da Comissão de Cultura, 8.477 e 8.481 a 8.483/2014, da Comissão de Administração
Pública, 8.478 a 8.480/2014, da Comissão do Trabalho, 8.484/2014, da Comissão de
Direitos Humanos, 8.485 a 8.488 e 8.491/2014, da Comissão de Segurança Pública,
8.489  e  8.490/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  e  8.492/2014,  da
Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações
- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  10ª  Reunião  Extraordinária,  em

24/6/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.802/2013,  do  deputado  Célio  Moreira,  e
5.168/2014, do deputado Dilzon Melo, e do Requerimento nº 8.255/2014, da deputada
Liza Prado;

de Administração Pública - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 1º/7/2014, dos
Requerimentos nºs 8.368 a 8.373/2014, do deputado Ivair Nogueira;

e de Turismo - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 1º/7/2014, do Projeto de Lei
nº 5.184/2014, do deputado Ulysses Gomes, e dos Requerimentos nºs 8.053/2014,
do  deputado  Duarte  Bechir,  8.319  a  8.323/2014,  do  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro, e 8.336/2014, do deputado Célio Moreira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art.  232 do Regimento  Interno,  requerimento  do  deputado Ivair  Nogueira  em que
solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Requerimento  nº  7.818/2014  (Arquive-se  o
requerimento.);  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,
requerimentos dos deputados André Quintão e outros em que solicitam a convocação
de reunião especial para homenagear a Empresa Petisco e Mara S.A. pelos 60 anos
de sua fundação, e Paulo Lamac e outros em que solicitam a convocação de reunião
especial  para  homenagear  a  Cidade  Ozanam,  localizada  nesta  Capital,  pelos
relevantes serviços prestados; e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141,
do Regimento Interno, requerimentos do deputado Fred Costa (2) em que solicita a
inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 75 e 265/2011.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Pela ordem, presidente.
O presidente - Pelo que observamos agora e pela recomposição feita há pouco, não

há  39  deputados  e  deputadas  presentes  para  a  votação,  razão  pela  qual  a
presidência vai encerrar ...

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pela ordem.
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O presidente - Com a palavra, pela ordem, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - O Regimento desta Casa não vale mais nada. Que

questão de ordem é essa?
O presidente - Eu concedi a V. Exa.
O deputado Rogério Correia - Não há quórum para a votação dos projetos.
O presidente - Para a votação dos projetos.
O deputado Rogério Correia - Mas há quórum para discussão, presidente. V. Exa.

quer encerrar, mas há quórum para discussão. Por que V. Exa. não coloca o projeto
em discussão, visto que há quórum?

O presidente - Para discussão, sim. Mas não há quórum para votação.
O deputado Rogério Correia - Por que V. Exa. quer encerrar a reunião?
O presidente - Como não há quórum...
O deputado Rogério Correia - Para votação, mas há quórum para discussão. Então

V.  Exa.  pode colocar  em discussão o projeto.  Por  que V.  Exa.  está  encerrando?
Ninguém pediu o encerramento. Alguém pediu para encerrar a reunião, V. Exa. fez a
leitura e constatou que a reunião deveria continuar...

O presidente - Para continuar...
O deputado Rogério Correia - Para continuar a reunião. Agora V. Exa. encerra a

reunião sendo que ninguém pediu isso. Havia número regimental. Peço a V. Exa. que
faça a leitura do projeto em discussão e continue a reunião. A reunião não pode ser
encerrada dessa forma, presidente. V. Exa. está encerrando a reunião com quórum.

O  presidente  -  Deputado,  houve  duas  situações.  Primeiramente  fizemos  a
recomposição para verificar se havia quórum para continuar a reunião na fase da
leitura das Comunicações da Presidência.

O deputado Rogério Correia - E há quórum para a leitura das comunicações.
O  presidente  -  E  houve  quórum.  No  segundo  momento,  para  a  votação  dos

requerimentos, verificamos que não há 39 deputados e deputadas.
O deputado Rogério Correia - Para a votação, por causa da recomposição que V.

Exa. fez. Mas na recomposição V. Exa. anunciou 28 deputados. Portanto há quórum
para continuar a reunião.

O presidente - Pois não, deputado. Então vamos entrar na fase da apreciação, na
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2ª Fase, e vamos fazer a discussão, mesmo não havendo quórum para a votação.
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 - Vêm à Mesa requerimentos do deputado Vanderlei Miranda em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº
4.936/2014  seja  apreciado  em  primeiro  lugar,  entre  as  matérias  em  fase  de
discussão, e do deputado Gilberto Abramo (3) em que solicita a inversão da pauta
desta  reunião,  de  modo  que  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.033/2013,  5.006/2014  e
3.037/2012  sejam  apreciados  em  primeiro,  segundo  e  terceiro  lugares,
respectivamente,  entre  as  matérias  em  fase  de  discussão.  A presidência  declara
prejudicados os requerimentos, uma vez que não há quórum para votação.

Discussão,  em 1º turno,  da Proposta de Emenda à Constituição nº  57/2013,  do
deputado Anselmo José Domingos e  outros,  que acrescenta  inciso ao art.  64  da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Com a palavra,
para discutir, o deputado Gilberto Abramo.

O  deputado  Gilberto  Abramo*  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  a  leitura  do
cabeçalho da proposta de emenda à Constituição assinada pelos deputados Jayro
Lessa, Sargento Rodrigues, por este deputado e outros, que trata do cancelamento
da reeleição para a Mesa desta Casa, mas, antes, gostaria de conceder aparte ao
deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Solicitei aparte, deputado, para tratar da
PEC, já em discussão, do deputado Anselmo Rodrigues, ou melhor, Anselmo José
Domingos. Peço desculpas por errar o nome do deputado, mas, como já estou na
segunda fase de deputados e vereadores, confundi os nomes. Quando vereador, fui
colega do pai do deputado Anselmo José Domingos, Dr. José Domingos, na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, por 10 anos. Agora, sou colega do seu filho, ou seja, já
estou ficando em uma idade mais avançada, não é, deputado Doutor Wilson Batista?
Mas é um prazer apreciar a PEC do deputado Anselmo José Domingos, que prevê a
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possibilidade de proposta de emenda à Constituição estadual de iniciativa popular.
Essa  proposta  é  concernente,  deputado  Gilberto  Abramo,  ao  que  a  presidenta

Dilma  Rousseff  fez  recentemente,  pelo  que  foi  muito  criticada  pelos  setores
conservadores da sociedade. É evidente que V. Exa. tomou conhecimento de que ela
regulamentou  pontos  da  Constituição  que  se  referem  à  participação  popular.  A
Constituição de 1988 já estipulava que deveríamos reforçar a participação popular, e
a  presidenta  Dilma  o  fez,  por  meio  de  decreto.  Foi  a  própria  Constituição  que
determinou que isso fosse feito por meio de decreto, mas agora estão dizendo que a
presidenta é autoritária. Na Constituição diz-se que cabe à Presidência da República
a regulamentação, por meio de decreto, de tais e tais itens da Constituição Federal
que  dizem  respeito  à  participação  popular.  Com  isso,  a  presidenta,
democraticamente, consolidou a participação popular no Brasil.

A  democracia,  deputado  Gilberto  Abramo,  que  é  um  defensor  do  sistema
democrático, não significa apenas a democracia representativa, parlamentar, ou do
voto. Há também a parte da democracia direta, aquela em que a sociedade participa
e delibera sobre questões orçamentárias e questões relativas à saúde pública e à
educação  pública,  por  exemplo.  Ela  poderá  e  deverá  fazê-lo  por  meio  de  seus
conselhos. Foi isso o que a presidenta Dilma regulamentou, com a importância dos
conselhos populares. Mas bastou que a presidenta fizesse isso para que os partidos
conservadores,  de  direita,  capitaneados  pelos  tucanos,  dissessem  que  isso  era
autoritarismo,  chavismo,  castrismo  e  outros  ismos  mais,  como  se  a  participação
popular tivesse sentido antidemocrático. Nada disso. A participação popular também
tem sentido democrático e, portanto, faz parte dos procedimentos e normas previstos
na Constituição Federal.

Aqui, na PEC do deputado Anselmo José Domingos, permite-se emenda, não só
aos projetos de lei, mas também à Constituição estadual, de iniciativa popular. Então,
ele amplia a possibilidade da participação popular, o que recebe o aplauso de todos
nós, que reconhecemos o merecimento.

Aliás, o deputado Anselmo José Domingos, que tem um sentido muito democrático,
deveria ajudar-nos também a vigiar o Regimento desta Assembleia Legislativa, que
tem sido perversamente desrespeitado, sempre em desfavor das minorias na Casa.
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Aqui se passou a ter uma Assembleia Legislativa que só pode ser presidida por
deputados da base do governo. Mesmo quando não há ninguém na Mesa, são eles
que  definem  sobre  as  questões.  Aqui  não  passamos  a  ter  democracia.  Aliás,
sinceramente, o presidente da Casa é candidato a vice-governador do Estado, numa
chapa, e é presidente, continua sendo, o que já tira o caráter de isenção que uma
presidência deveria ter. Então, vivemos um período de tristes ruídos que se fazem ao
sistema  democrático.  Para  nós,  essa  proposta  que  o  deputado  Anselmo  José
Domingos  aqui  apresenta  parece  ir  na  contramão  do  que  acontece  nesta  Casa
Legislativa e tem, por isso, o nosso grande apoio.

Deputado Gilberto Abramo, eu diria  a V. Exa. algo pior  que está para acontecer
nesta Casa. Estão querendo aprovar uma proposta de emenda constitucional, a toque
de caixa, para privatizar a água, a luz e o gás no Estado. Foi algo debatido nesta
Casa,  na  legislatura  em  que  era  governador  o,  já  falecido,  nosso querido  Itamar
Franco. Naquela época, Itamar Franco colocou na emenda constitucional - sabedor
de  que  havia  um  movimento  privatista,  antipovo  e  antinação  em  Minas  Gerais,
exercido pelo PSDB naquele momento - que nada poderia ser privatizado de empresa
pública, a não ser que houvesse o referendo popular. Vejam que tem tudo a ver com
a  emenda  que  o  deputado  Anselmo  José  Domingos  está  apresentando  agora.
Naquela época, o governador Itamar Franco dizia: “Só poderá haver privatização com
referendo popular”. E, nesse sentido, ele reforçou a tese da participação popular por
meio  de  referendo.  Em  outras  palavras,  não  é  possível  hoje,  na  Constituição,
privatizar a Cemig, a Gasmig ou a Copasa, ou nenhuma das empresas ligadas a elas,
a não ser que o povo permita essa privatização.

Olhem  que  parâmetro  democrático  feito  pelo  governador  Itamar  Franco!  Foi
aprovado,  à época, por unanimidade.  Não me recordo se V.  Exa. já estava nesta
Casa - sim, já estava, como deputado. Então, aprovamos, por unanimidade. Naquela
ocasião, até o PSDB ficou envergonhado de votar contrariamente, e nós aprovamos
uma PEC. Fui o relator e acrescentei que, para alterar essa questão, precisaria de 3/5
dos  deputados  da  Assembleia  Legislativa  para  aprovação  e  ainda  do  referendo.
Mesmo se aprovado, teria de haver o referendo. Coloquei 3/5 e não maioria absoluta



380
____________________________________________________________________________

porque sei que, infelizmente, o jogo legislativo é sempre acatar o que o Executivo
manda fazer. Portanto, coloquei um quórum mais qualificado.

Posteriormente, a deputada Jô Moraes incluiu, literalmente, a Gasmig, que, no meu
entendimento, já estava, porque colocava qualquer subsidiária da Cemig, o que é o
caso da Gasmig. Mas a deputada Jô Moraes, por precaução - e fez ela muito bem -,
incluiu também a Gasmig, para não ser privatizada a não ser por referendo popular.
Com isso, Gasmig, Cemig e Copasa não podem ser privatizadas a não ser que haja
referendo popular.

Deputado Gilberto Abramo, acontece que agora 33 deputados da base do governo
apresentam a esta Casa uma proposta de privatização, em véspera de eleição, que
abre brecha para privatizar a Gasmig, a Cemig, por meio de sua subsidiária e mesmo
por subsidiárias da Copasa, abrindo o procedimento. E estão com essa pressa toda
de  limpar  a  pauta,  como bem  V.  Exa.  falou  no  Bloco  Minas  sem  Censura,  para
aprovar a privatização da Gasmig.

Quero lembrar ao nosso povo que privatizar a água, privatizar a luz e privatizar o
gás  significa  aumentar  o  preço que vamos pagar,  da água,  da luz e  do  gás.  Só
faltaria, caso eles consigam aprovar isso, privatizar o ar, mas não duvido que tucano
consiga privatizar o ar. Vai chegar um dia em que o ar vai ficar tão poluído que será
perigoso eles venderem oxigênio privatizado por empresa privada. Não duvido nada,
porque é a tônica do que é feito, infelizmente, do que fizeram no Brasil. Felizmente
não tiveram tempo de privatizar a Petrobras e agora voltam aqui, em Minas, para
privatização da Gasmig. Portanto, retirar o referendo popular para se permitir ou não
a privatização vai contra o que o deputado Anselmo José Domingos está propondo
aqui, que é uma participação popular maior.

Pedi  este  aparte  para  que  V.  Exa.  pudesse  verificar  que  os  assuntos  estão
interligados e para mostrar ao povo mineiro o perigo que corremos, às vésperas das
eleições, de ocorrer a privatização do sistema de gás, água e luz em Minas Gerais, o
que seria um derradeiro absurdo e um aumento tremendo para as contas, que já são
caras, e mais caras em Minas Gerais que no resto do Brasil. Então gostaria de fazer
este aparte a V. Exa. e parabenizá-lo por estar aqui, desde cedo, descobrindo essa
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estratégia governista de limpar a pauta para privatizar a Gasmig em Minas, por estar
aqui atento a essa questão. Muito obrigado.

O  deputado  Gilberto  Abramo*  -  Eu  gostaria  de  fazer  uma  correção,  deputado
Rogério Correia.  No início da minha fala,  eu disse que discutiria  a  PEC, que,  na
verdade, já está em votação, mas não houve quórum para isso. A nossa vontade de
acabar com a reeleição é tão grande que queremos discuti-la em todos os momentos,
até que se vote, para podermos esclarecer de fato esse assunto.

V. Exa. tocou num assunto muito interessante - a maneira com que o governo está
conduzindo certas situações -, o que me fez lembrar a postura do governo com a
cidade  de  Medina.  Foi  publicado  o  Pró-Município  para  Medina,  no  valor  de
R$700.000,00, e, no dia seguinte, publicaram o cancelamento do que já havia sido
publicado.  Solicitei  uma  explicação  da  Casa  Civil.  Por  que  isso?  Problema  de
documentos? O que impedia que a cidade recebesse o recurso do Pró-Município? E
a resposta foi que o presidente do conselho não havia assinado. Publicou-se o Pró-
Município  sem a  assinatura  do  presidente  do  conselho.  Quem é o  presidente  do
conselho? Danilo de Castro. Algumas pessoas da cidade de Medina solicitaram que
não houvesse esse investimento em Medina porque fortaleceria o prefeito Lucas e
não haveria como elas voltarem ao poder em 2016.

Eu gostaria de dizer, Sr. Secretário, que não é a mim que V. Exa. está prejudicando.
V. Exa. deixou bem clara a consideração que tem para com o povo de Medina. Esses
R$700.000,00  do  Pró-Município  seriam  para  manutenção  de  calçadas,
pavimentações. Então não foi  de mim que esse valor  foi  tirado,  mas do povo de
Medina. Essa mesma consideração que V. Exa. tem para com essa cidade V. Exa.
tem para com o Estado: nenhuma. Sinto nojo e vergonha de ver esse tipo de política
implantada em Minas Gerais.  É esse o tipo de governo que se quer implantar no
Brasil? Se fazem isso aqui, imaginem com o resto do País, com a federação. Qual é a
consideração? É um tipo de política que abominamos e não toleramos.

Antes de haver essa briga política pelo fato de esse prefeito  apoiar  ou não um
deputado que é da base ou não é da base, deveriam ser levadas em consideração as
pessoas do município. E este governo deixou bem claro que não tem preocupação
nenhuma com os municípios. Eis, então, o meu ato de repúdio, principalmente a V.
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Exa., Danilo de Castro, que fez esse papelão vergonhoso com o povo medinense.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Desculpe-me, deputado, mas é que falei

da PEC e passarei a chamá-la de PEC da privataria do gás, da água e da luz. Alertei
que estavam querendo passar essa PEC da privataria, a todo custo, na Assembleia
Legislativa.

Acabo de receber  a  informação de que hoje foram indicados os membros e já
marcaram para amanhã a eleição do presidente e do relator da PEC. Certamente
escolherão um presidente bem submisso ao governo e um relator completamente
submisso também a ele. Já está ligado o trator para que essa PEC seja aprovada
sem debate público. Quer dizer, retirarão, ou melhor, querem retirar da Constituição e
estão com pressa de fazer... Agora, antes do recesso parlamentar e como estamos
em  ano de eleição,  vão  querer  privatizar  essas  empresas.  Vão querer  abrir  uma
brecha por meio de uma emenda constitucional sem fazer um debate público, visando
retirar da Constituição o referendo popular. Ou seja, querem retirar a possibilidade de
participação popular, que é a forma de o povo mostrar se concorda ou não em vender
uma empresa como a Cemig,  a Gasmig ou a Copasa. Sabem que se houver um
referendo popular, uma consulta ao povo para saber se é possível entregar a nossa
luz  para  as  empresas  norte-americanas  e  estrangeiras,  o  povo  dirá  que não.  Se
perguntarem:  vocês  concordam  em  entregar  a  nossa  água  estratégica  para  os
estrangeiros,  para os  EUA? O povo dirá que não.  Você,  eleitor  de Minas Gerais,
concorda em pôr o controle de todo o gás que vai para a sua casa - e é mais barato -
nas mãos de uma empresa espanhola, que, aliás, lucrará com isso? O povo mineiro
dirá que não. Querem fazer isso agora, pois marcaram para amanhã a reunião para
tratar dessa PEC, já para a escolha do presidente e do relator.  Não se assustem
porque, na semana que vem, já vão pautar essa PEC da privataria aqui dentro.

Discutimos isso no Bloco Minas sem Censura, inclusive para alertar o Ministério
Público sobre essa questão. Isso já está tão encomendado que já tem até o nome da
empresa que fará a exploração do gás. É uma empresa espanhola. Já disseram que
nem licitação farão e entregarão a ela dizendo que é inexigibilidade de licitação. Essa
empresa ganhará, mais uma vez, um negócio da China, pois pegará o gás e o levará
direto  para  a  fábrica  de  amônia  e  se  enriquecerá  de  maneira  absurda.  O



383
____________________________________________________________________________

enriquecimento dessa empresa em véspera de eleição serve a quais interesses? Por
que a própria Cemig não administra e não faz esse gasoduto, que, evidentemente, é
lucrativo, já que a fábrica de amônia precisa de gás, assim como o peixe precisa de
água? Então, é óbvio que esse gasoduto só trará lucro a quem implantá-lo.  Essa
empresa particular, essa multinacional espanhola já está em negociata da privataria
com a Cemig e o governo do Estado. Está marcada a reunião para amanhã. É o
passo que darão.

Nenhum órgão de imprensa em Minas Gerais divulgará esse assunto - aliás, V. Exa.
está acostumado a ver  isso -,  porque só divulgam aquilo  que o senador permite.
Escondem do povo mineiro até as privatarias mais absurdas. Tudo aqui é escondido.
É tão absurda a questão, que o ex-procurador-geral do Ministério Público, a quem
chamávamos de Dr. Aeceu, é hoje secretário de governo do PSDB. Saiu do Ministério
Público  e  se  tornou  secretário  de  governo.  Já  há  dois  procuradores  que  são
secretários de governo. O Ministério Público e o governo passaram a ser uma coisa
só.  O  Tribunal  de  Justiça  nunca julga  as  questões  que  precisam ser  julgadas.  A
Assembleia Legislativa se cala diante do que o governo quer. É triste a realidade. Só
há uma solução: a participação popular. O povo precisa mobilizar-se e evitar essa
privataria. Quando a Dilma regulamenta um processo de participação popular, eles
são contra,  porque,  para eles,  o negócio é só entre eles  e os amigos. Esse é o
exemplo que se dá de Minas Gerais. Imaginem se a Petrobras cai nas mãos desses
senhores. Imaginem o que farão em pouco tempo. Entregarão a fortuna que é o pré-
sal, que salvará a educação pública brasileira, aos estrangeiros, como querem fazer
com  a  Gasmig.  Então,  a  denúncia  que supúnhamos  se  tornou  concreta.  Já  está
marcada para amanhã, às 17 horas, a eleição do presidente e do relator dessa PEC.

Deputado Gilberto Abramo, disse na reunião, discutimos isso hoje na Comissão de
Assuntos Municipais, que - aliás tenho um requerimento para que a comissão pelo
menos debata o assunto, aposto que amanhã vão derrotar meu requerimento, para
fazer pelo menos uma audiência pública para saber como a Gasmig pensa - aposto
que essa empresa espanhola vai pedir dinheiro ao BNDES para fazer o gasoduto.
Aposto. Eu disse que aposto um mês de salário do presidente da Cemig. Não tenho
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dinheiro, mas peço emprestado, porque essa aposta eu ganho, com certeza. Aposto
um mês de salário do presidente da Cemig que vai vir dinheiro do BNDES.

Fica a pergunta: por que a Cemig ou a Codemig ou a própria Gasmig não fazem um
empréstimo do BNDES para fazer o gasoduto? Por que tem de terceirizar o gasoduto,
privatizá-lo,  colocá-lo  numa empresa  privada,  já  escolhido  o  nome dela,  como o
senador Aécio fez, quando era governador, com o Mineirão? Ele doou o Mineirão à
Minas  Arena,  todo  mundo  sabe  disso.  E  paga  o  lucro  da  Minas  Arena.  No  ano
passado, o Estado pagou R$44.000.000,00 para a Minas Arena ter lucro. Foi doado à
Minas Arena. Atlético, Cruzeiro e América ganharam uma banana, e a Minas Arena
ganhou o Mineirão. Doaram o Mineirão e agora querem doar a Gasmig. É impossível
permanecer dessa forma e o Ministério Público nada fazer.

Fica  aqui  a  denúncia  pública  feita  na  Assembleia  Legislativa  aos  Ministérios
Públicos  Federal  e  Estadual,  para  que  observem  esse  fato.  Estão  fazendo  um
monopólio privado de gás. Em seguida, farão o monopólio privado elétrico em Minas
Gerais. A Constituição não permite esse tipo de monopólio. A Assembleia Legislativa
se cala, e a imprensa aqui, infelizmente, não pode sequer ser chamada de imprensa.

Quero parabenizá-lo mais uma vez.
O deputado Gilberto Abramo* - Quando se fala de a população não ter, infelizmente,

acesso  à  verdade,  um  desses  pontos  é  justamente  quanto  ao  investimento  do
governo no Estado. Sabemos muito bem que, se não houve mais investimentos, foi
porque faltou capacidade do governo - vou dizer capacidade para não dizer que é
má-fé -  para apresentar  os projetos em tempo hábil  para que o recurso pudesse
chegar. Eles então divulgaram que o governo federal não tinha nenhum interesse em
atender o governo de Minas porque é do PSDB. Isso me faz também pensar uma
coisa: se eles dizem que lutam tanto por uma mudança, deputado Rogério, então por
que  tratam a  oposição  aqui  de  forma  diferenciada? Quantos  municípios,  quantos
prefeitos de V. Exa., pelo fato de o apoiarem, muitas vezes tentam reprimir, tentam
deixar de investir na cidade, por quê? Porque quem está lá é o majoritário deputado
Rogério Correia.

Ora, desculpe o termo: é o sujo querendo falar do mal lavado? Então, se têm um
projeto de mudança, por que não se apresentou esse projeto aqui no Estado? Por



385
____________________________________________________________________________

que  não  atendem  aos  municípios?  Por  que  não  atendem  à  população  e  sim  ao
deputado?  Porque  não  têm  nenhum  interesse,  nenhum  objetivo  em  atender  a
população onde a maioria tem algum vínculo político com um deputado da oposição.

Por isso não conseguimos acreditar no governo que aí está, que vive apenas de
aparências, nada mais do que aparências. Minas precisa, sim, de mudança, precisa
de alguém que tenha comprometimento com a população. Volto a dizer: esse tipo de
política é abominável. O que fizeram com Medina é abominável, é inaceitável. Mas
Medina saberá retribuir.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, vejo que não temos quórum para a
continuação  dos  trabalhos,  então  solicito  o  encerramento  da  reunião  e  que  se
resguarde o meu tempo para amanhã, uma vez que me pronunciei por apenas alguns
minutos.

O  presidente  -  Está  resguardado.  V.  Exa.  ainda  dispõe  de  35  minutos  e  19
segundos para continuar a discutir a proposta.

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 10, 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 4.865/2014

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, esse projeto visa dar "a denominação de
Roosevelt Monteiro Porto ao trecho das Rodovias LMG-680 e LMG-690 que liga os
Municípios de Brasilândia, Ribeiros e Paracatu".

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame preliminar,  concluiu  por  sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.865/2014 pretende dar a denominação de Roosevelt Monteiro
Porto ao trecho da LMG-680 e LMG-690 que liga Brasilândia, Ribeiros e Paracatu.

O  autor  justifica  a  nova  denominação  como  reconhecimento  às  importantes
realizações de Roosevelt Monteiro Porto, prefeito de João Pinheiro de 1997 a 2000,
falecido em acidente de carro em maio de 2013, que prestou ao município relevantes
serviços.

A Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência à Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. Em atendimento à solicitação, a
Setop encaminhou a esta Casa nota técnica em que sugere a correção do trecho
objeto de denominação para "Paracatu - Porto Buriti (integrante da LMG-690)", sob a
justificativa de que o trecho Porto Buriti - Distrito de Entre Ribeiros - Brasilândia de
Minas  é  municipal,  delegado  ao  DER-MG  (Convênio  30039/13)  para  obras  do
Programa Caminhos de Minas.

A alteração  sugerida  está  consubstanciada  na  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça, com a qual concordamos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.865/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.878/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De  autoria  do  deputado  Tiago  Ulisses,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao trevo localizado na Rodovia MG-295, que dá acesso à cidade do
Município de Paraisópolis.

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

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

Fundamentação
O projeto sob comento tem como finalidade dar a denominação de Prefeito José

Asdrúbal Zizo de Almeida ao trevo da MG-295 que dá acesso à sede do Município de
Paraisópolis.

Conforme  esclarecimentos  do  autor  da  matéria,  o  homenageado,  nascido  em
Paraisópolis,  em  1924,  destacou-se  como prefeito  desse  município,  radialista  de
programas locais e por sua dedicação à filantropia, especialmente por intermédio da
Ordem Vicentina, da qual foi presidente do conselho.

A gestão de seus dois mandatos pautou-se por grandes realizações, razão pela
qual é reconhecido pela população como um dos maiores prefeitos que Paraisópolis
já teve.

José Asdrúbal, carinhosamente conhecido por Zizo, faleceu em 2013, sendo velado,
em clima de grande comoção, na Câmara Municipal.

Consideramos, portanto, justa a homenagem que se lhe pretende fazer, ao tomar
emprestado seu nome para denominar o referido bem público.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.878/2014, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.002/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a entidade Baluarte Inovações, com sede no Município de Ouro
Fino.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e 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 5.002/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Baluarte Inovações, com sede no Município de Ouro Fino.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, § 2º (ver
última  alteração  estatutária,  registrada  em  4/6/2014),  que  seus  diretores,
conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não  serão
remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e, no
art.  30,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a entidade congênere, legalmente constituída no Estado de Minas Gerais e
declarada de utilidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.002/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Adalclever Lopes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.157/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ivair  Nogueira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade pública a entidade Ação Social Caravana de Luz, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.157/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Ação Social Caravana de Luz, 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, conforme alteração registrada em
18/6/2014, determina, no art. 26, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere; e, no art. 30, que
as atividades de seus dirigentes, conselheiros e associados não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagens.

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

Projeto de Lei nº 5.157/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.167/2014

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto em epígrafe visa a declarar de
utilidade pública a Associação de Radiodifusão Comunitária Esmeraldas.
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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
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.

A Associação de Radiodifusão Comunitária Esmeraldas executa a difusão de ideias,
elementos de cultura, tradições e hábitos da comunidade, proporcionando assim a
integração  das  pessoas  e  estimulando  o  convívio  social.  Além  disso,  a  entidade
presta serviços de utilidade pública, integrando-se em ações de defesa civil sempre
que necessário.

Dada a relevância do trabalho social desenvolvido pela associação, consideramos
meritória a outorga do título de utilidade pública.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.167/2014, em turno único, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Adalclever Lopes , relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.173/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do  deputado Braulio  Braz,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de

utilidade pública o Instituto Multiplica Ação de Desenvolvimento Econômico e Social,
com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.173/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto  Multiplica  Ação  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  com  sede  no
Município de Governador Valadares.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 47, conforme
última  alteração  estatutária,  registrada  em  25/6/2014,  que  as  atividades  de  seus
dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 56, que, na hipótese de sua dissolução,
o patrimônio remanescente reverterá em favor de entidade congênere filantrópica, ou
entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.173/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.208/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa
declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Produtores  de  Queijo  Canastra  -
Aprocan -, com sede no Município de São Roque de Minas.

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
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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 5.208/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores de Queijo Canastra - Aprocan -, com sede no Município de
São Roque de Minas.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 7º, § 2º, que
seus diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou equivalentes
não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  vantagens  ou
benefícios;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente  constituída  e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.208/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.254/2014

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 Mulatos do Samba, 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.
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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 5.254/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Bloco Caricato Mulatos do Samba, 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. 49, parágrafo
único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
a entidade beneficente, declarada de utilidade pública com sede no Município de Belo
Horizonte;  e,  no  art.  50,  conforme  última  alteração  estatutária,  registrada  em
14/5/2013,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes  e  conselheiros  não  serão
remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,
bonificação ou vantagem.

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

Projeto de Lei nº 5.254/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.366/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  em  epígrafe  “dispõe  sobre  a
gratuidade do ingresso em espetáculos públicos para músicos inscritos na Ordem dos
Músicos do Brasil - Seção Minas Gerais que estejam regulares.”
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2012,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Cultura  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Em  reunião  realizada  em  28  de  agosto  de  2012,  esta  comissão  aprovou
requerimento a fim de que a proposição fosse encaminhada à Secretaria de Cultura e
ao Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais - Sinparc-MG -, para
que esses órgãos pudessem informar a esta Casa se a concessão da gratuidade
pretendida pela proposição ofende o princípio da igualdade.

Preliminarmente, vem a matéria a esta comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O art.  1º  do  projeto  em  análise  assegura  aos  músicos  inscritos  na  Ordem dos

Músicos do Brasil - Seção Minas Gerais que estejam regulares a gratuidade para o
ingresso em espetáculos  culturais  promovidos ou patrocinados pelo poder  público
estadual. Determina, ainda, que sejam afixadas nos espaços culturais públicos, em
locais de fácil visibilidade, placas que reproduzam na íntegra o conteúdo do referido
dispositivo.

De acordo com a  justificação que acompanha o  projeto,  a  intenção do autor  é
atender  a uma demanda apresentada pela  classe,  “que necessita  diversificar  seu
conhecimento  de  forma  a  obter  maior  desenvoltura  criativa  e  a  ter  acesso  aos
diferentes  processos  de  criação  e  aos  respectivos  autores,  criando-se  mais
oportunidades de atuação”.

Do  ponto  de  vista  formal,  a  matéria  não  encontra  obstáculo  jurídico  para  sua
tramitação,  tendo  em  vista  que  é  dever  do  Estado,  em  todos  os  níveis,  instituir
condições  para  democratizar  o  acesso  à  cultura  e  possibilitar  o  envolvimento  da
população em atividades que aprimorem o seu desenvolvimento humano e intelectual
(Constituição Federal, art. 215, § 3º, IV). Além disso, a matéria não se encontra entre
aquelas consideradas de iniciativa privativa nos termos do art.  66 da Constituição
Mineira.

Do ponto de vista material, consideramos que a gratuidade do ingresso de músicos
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em espetáculos públicos reverte-se em proveito de todos, seja porque pode aprimorar
o desempenho de suas funções, seja porque pode criar ou fortalecer laços entre os
integrantes da categoria, gerando novas oportunidades profissionais. Dessa forma, a
proposta cumpre os objetivos de oferecer apoio e incentivo à valorização e à difusão
das manifestações ligadas à cultura (Constituição Federal, art. 215, caput).

Em  relação  aos  impactos  financeiros,  é  preciso  considerar  que  a  gratuidade
instituída  pela  proposição  limita-se  ao  ingresso  em  espetáculos  promovidos  ou
patrocinados pelo Estado. Vale dizer,  não se aplica aos espetáculos privados sem
patrocínio  público.  Além  disso,  não  abrange  um  número  tão  significativo  de
beneficiários, ainda mais considerando-se que o exercício da profissão de músico não
está condicionado ao prévio registro ou à concessão de licença pela entidade de
classe, de acordo com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE
414.426/SC, julgamento em 1º/8/2011). Vale notar que o Projeto de Lei nº 1.041/2011,
que busca instituir  o benefício da gratuidade no ingresso em espetáculos públicos
para um público muito maior, a saber, todos os professores da rede pública estadual,
recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, com as
alterações a que procedeu.

Em resposta ao pedido de diligência encaminhado, o Sinparc e a Secretaria de
Cultura concluíram de maneira desfavorável à aprovação do projeto de lei em análise
por  considerarem que a proposição fere a liberdade de iniciativa e o princípio da
igualdade.

É preciso assinalar, no entanto, que a concessão de isenções parciais ou integrais
para  espetáculos  públicos  não  é  novidade  no  cenário  jurídico  nacional.  A meia-
entrada, por exemplo, originariamente foi destinada aos estudantes e, posteriormente,
estendida a outras categorias. No âmbito federal, garante-se o pagamento da meia-
entrada também aos maiores de 60 anos, por força da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003 - Estatuto do Idoso. Recentemente, por meio da Lei nº 12.933, de 26 de
agosto de 2013 - Estatuto da Juventude -, estendeu-se o gozo do benefício da meia-
entrada aos jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes, e às pessoas com
deficiência.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se posicionou sobre a matéria quando do
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julgamento das ADIs 1950 e 2163, reputando constitucionais as leis estaduais que
garantiram a meia-entrada para estudantes, por entender se tratar de matéria relativa
ao direito econômico, cuja competência é concorrente entre a União, os estados e o
Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 24, da CR.

Em vista de tais argumentos, consideramos que não há óbice jurídico à tramitação
da matéria. Registramos, porém, que assuntos como a razoabilidade da limitação do
benefício  unicamente  aos  músicos,  a  análise  da  necessidade  de  sua  extensão
(integral ou total) e, por fim, a conveniência da necessidade de o músico estar inscrito
e regular junto à Ordem dos Músicos do Brasil para fazer jus ao benefício constituem
matérias  que certamente serão mais  bem avaliadas pelas  comissões de mérito  a
seguir, nas quais também poderão ser mais bem discutidos os aspectos apontados
pelas entidades consultadas na elaboração do parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.366/2012.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Gilberto Abramo - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.165/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz, a proposição em epígrafe institui o Polo de
Piscicultura Ornamental e dá outras providências

Distribuído  às  Comissões  de Constituição  e  Justiça,  de  Política  Agropecuária  e
Agroindustrial  e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto foi analisado
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 analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.
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Fundamentação
Atualmente,  o  maior  polo  produtor  brasileiro  de  peixe ornamental  localiza-se  no

Estado de Minas Gerais, na região da Zona da Mata, sendo Muriaé o município que
mais  se  destaca  nesse  polo  espontâneo.  Segundo  dados  da  Associação  de
Aquicultores de Patrocínio de Muriaé - Aaquipam -, existem mais de 350 produtores
na região, prevalecendo pequenos criatórios de 2 a 3ha em média. A produção anual
é de cerca de 950 mil unidades em 4.500 tanques, destacando-se as espécies beta,
acará-bandeira, tricogaster, barbus-tigre, tetra e guppy.

Normalmente  praticada  em  regime  familiar,  a  piscicultura  ornamental  apresenta
baixo custo de produção e a vantagem de exigir áreas restritas, como aquários ou
caixas d’água, configurando-se como uma importante atividade geradora de renda.
Entretanto, percebe-se que a cadeia produtiva dessa atividade na região da Zona da
Mata mineira poderia ser potencializada com uma melhor organização, pois ainda há
pouca  interação  entre  os  segmentos  de  produção,  de  insumos  (nutrição,
medicamentos,  instrumentos,  equipamentos,  utensílios,  etc.)  e  de  serviços
(assistência técnica, desenvolvimento e pesquisa, inovação, entre outros).

A desarticulação da cadeia produtiva da piscicultura ornamental na Zona da Mata
indica a necessidade de intervenção do poder público, por meio de políticas públicas
direcionadas para a organização da produção e para a qualificação dos produtores a
partir  de  transferência  de  tecnologia,  produção  de  conhecimento  e  assistência
técnica.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentado com a
finalidade  de  adequar  a  proposição à  técnica  legislativa.  Além disso,  acrescentou
atribuições do poder público, objetivos do polo e propôs a ampliação de sua área de
abrangência, antes restrita à microrregião de Muriaé, incluindo outros municípios da
Zona da Mata.

A redação do art. 3º também foi alterada: no inciso II, ao abordar-se a destinação de
recursos para a pesquisa, assistência técnica e extensão rural, foi acrescido o trecho
“observadas as previsões e limitações orçamentárias”.

O  Substitutivo  nº  1  também  suprimiu  o  art.  5º,  que  determinava  ao  Executivo
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estadual  a  incumbência  de  enviar  semestralmente  à  ALMG os  dados  estatísticos
relativos ao polo.

O impacto esperado com a estruturação desse polo de incentivo é o favorecimento
do  desenvolvimento  socioeconômico  da  Zona  da  Mata  e,  especialmente,  da
microrregião de Muriaé. A implementação das medidas previstas poderá beneficiar
mais de 350 produtores e estimular o aprimoramento da organização da cadeia de
piscicultura  ornamental  no  Estado,  tornando-a  mais  forte,  coesa,  competitiva  e
preparada para atender às demandas e exigências do mercado consumidor.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.165/2013, no

primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio, relator - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.862/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.862/2014 dispõe

sobre a obrigatoriedade de inserção, pelos estabelecimentos comerciais de produtos
alimentícios,  incluindo os hipermercados,  supermercados  e  similares  de  varejo  ou
atacado, de sistema de leitura de códigos de barras que informe a data de validade
dos produtos.

Publicado em 7/2/2014, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposta em tela tem o propósito de compelir os estabelecimentos comerciais de

produtos  alimentícios,  incluindo  os  hipermercados,  supermercados  e  similares  de
varejo  ou  atacado  que  utilizam  o  sistema  de  leitura  de  código  de  barras  para
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apreçamento, a inserir em tal sistema a data de validade dos produtos, de forma a
facilitar  a informação ao consumidor.  Além disso,  a proposição estabelece que as
informações inseridas no código de barras dos produtos - preço e data de validade -
devem  ser  visualizadas  pelos  consumidores  nas  caixas  registradoras,  antes  do
pagamento.

A matéria tratada no projeto em questão enquadra-se na temática de produção e
consumo. A competência para legislar sobre esse tema é concorrente entre a União,
os estados e o Distrito Federal, conforme previsão constante no inciso V do art. 24 da
Carta Federal, que autoriza o Estado a legislar de forma específica, adaptando as
normas gerais de produção e consumo expedidas pela União às peculiaridades e
circunstâncias locais.

Em um primeiro momento, devemos atentar ao art.  31 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990), que estabelece os requisitos a serem
observados pelos fornecedores no momento da oferta do produto ou do serviço. O
dispositivo mencionado preconiza que a oferta e a apresentação de produtos devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre as características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos
de validade e origem, entre outros dados do produto ofertado, assim garantindo a
saúde e a segurança dos consumidores.

Com o intuito de melhor detalhar a matéria em comento, foi editada a Lei Federal nº
10.962, de 11 de outubro de 2004. A referida norma jurídica especifica os meios para
divulgar os preços de produtos e serviços para o consumidor: no comércio em geral,
por  meio  de  etiquetas  ou  similares  afixados  nos  bens  expostos  à  venda;  em
autosserviços,  supermercados,  hipermercados  ou  estabelecimentos  onde  o
consumidor  tenha  acesso  direto  ao  produto,  sem  intervenção  do  comerciante,
mediante  a  afixação  do  preço  na  embalagem  e,  alternativamente,  por  meio  da
afixação de código referencial ou código de barras, desde que a informação relativa
ao preço à vista dos produtos, características e código esteja exposta de forma clara
e legível.

Em relação à data de validade dos produtos, vigora a Resolução nº 259/2002, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre a rotulagem obrigatória de



400
____________________________________________________________________________

produtos  alimentícios,  contendo,  entre  outras  informações,  sua  data  de  validade,
sendo possível  afirmar,  outrossim, que a matéria relativa à rotulagem de produtos
alimentícios  com  informações  sobre  sua  validade  encontra-se  amplamente
disciplinada.

No que tange à proposição ora analisada, muito embora seja inovadora e busque
ampliar o direito a informação dos consumidores de produtos alimentícios, pode-se
dizer  preliminarmente  que,  em  relação  ao  mérito,  é  medida  de  complexa
implementação, sobretudo pela necessidade de adaptação dos rótulos dos produtos e
dos equipamentos de leitura, o que será analisado nas comissões de mérito.

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

do Projeto de Lei nº 4.862/2014.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Adalclever Lopes - Luiz

Henrique - André Quintão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.525/2012

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  n°  3.525/2012,  de  autoria  do  deputado  Sebastião  Costa,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Reviver  II,  com  sede  no  Município  de
Espera Feliz, 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° 3.525/2012
Declara de utilidade pública a Associação Reviver II - Centro de Reabilitação, com

sede no Município de Espera Feliz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Reviver II  -  Centro de

Reabilitação, com sede no Município de Espera Feliz.

Object 1
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Antonio Lerin, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.867/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  nº  4.867/2014,  de autoria  do deputado Zé Maia,  que dá 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, 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 4.867/2014
Dá 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 17.134, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica denominada Sebastião Vicente de Paula a Rodovia 900-AMG-2010,

que liga a BR-354 ao Município de Tapiraí.”.
Art.  2° - A ementa da Lei n° 17.134, de 2007, passa a ser: “Dá denominação à

Rodovia 900-AMG-2010, que liga a BR-354 ao Município de Tapiraí.”.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Antonio Lerin, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.953/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.953/2014, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara
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de utilidade pública a Escola Banda de Música D. Veiguinha, com sede no Município
de Nepomuceno, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.953/2014
Declara de utilidade pública a Escola Banda de Música D. Veiguinha, com sede no

Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Escola  Banda  de  Música  D.

Veiguinha, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Antonio Lerin, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.033/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.033/2014, de autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão Rio Piracicaba
para  o  Desenvolvimento  Artístico  e  Cultural,  com  sede  no  Município  de  Rio
Piracicaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.033/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  Rio

Piracicaba para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Rio
Piracicaba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Radiodifusão Rio Piracicaba para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede
no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Antonio Lerin, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.044/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.044/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação  ao  viaduto  de  acesso  ao  terminal  de  passageiros  do  Aeroporto
Internacional  Tancredo  Neves,  localizado  na  Rodovia  MG-010,  no  Município  de
Confins, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do 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 5.044/2014
Dá denominação ao viaduto de acesso ao terminal de passageiros do Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves,  localizado  na  Rodovia  MG-010,  no  Município  de
Confins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Senador Eliseu Resende o viaduto de acesso ao terminal

de passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado na Rodovia
MG-010, no Município de Confins.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Antonio Lerin, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.190/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.190/2014,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
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declara de utilidade pública a ONG Atuação, com sede no Município de São João del-
Rei, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.190/2014
Declara de utilidade pública a ONG Atuação, com sede no Município de São João

del-Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Atuação, com sede no Município

de São João del-Rei.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Antonio Lerin, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.192/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.192/2014,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que
declara de utilidade pública o Instituto Maçônico de Gestão de Projetos Sociais - Imag
-, com sede no Município de Timóteo, 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 5.192/2014
Declara de utilidade pública o Instituto Maçônico de Gestão de Projetos Sociais de

Timóteo - Imag -, com sede no Município de Timóteo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Antonio Lerin.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.195/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.195/2014, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária Renovadora do Bairro Cidade Nova,
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 5.195/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Renovadora  do  Bairro

Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Renovadora

do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Antonio Lerin.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.198/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.198/2014, de autoria do deputado Antonio Lerin, que declara
de utilidade pública a Associação Assistencial Rosa de Saron, com sede no Município
de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.198/2014
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Rosa de Saron, com sede no

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

Saron, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Antonio Lerin.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.203/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.203/2014,  de autoria  do deputado Rômulo Veneroso, que
declara de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de Betim - Spab -,
com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.203/2014
Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de Betim - Spab -,

com sede no Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de

Betim - Spab -, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Antonio Lerin.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.212/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.212/2014,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social Daud Gantus Nasser,
com sede no Município de Paraguaçu, 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 5.212/2014
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência Social Daud Gantus Nasser,

com sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência Social Daud

Gantus Nasser, com sede no Município de Paraguaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Antonio Lerin.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.221/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.221/2014, de autoria do deputado Antônio Lerin, que declara

de utilidade pública  o Lar  da  Criança Vitorino Francisco Rodrigues,  com sede no
Município de Conceição das Alagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.221/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Lar  da  Criança  Vitorino  Francisco

Rodrigues, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a entidade Lar  da  Criança Vitorino

Francisco Rodrigues, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Antonio Lerin.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.104/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão Extraordinária das Águas solicita

seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - Idene - pedido de informações sobre o prazo para a construção de barragens
destinadas ao fornecimento de água em Novo Cruzeiro e sobre os possíveis entraves
à realização dessa obra.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A  apresentação  do  requerimento  foi  feita  por  ocasião  da  audiência  pública

promovida pela  Comissão Extraordinária das Águas,  na ALMG, em 2/4/2014,  que
teve por finalidade debater a execução do Programa Água para Todos no Município
de Novo Cruzeiro, na região do Vale do Jequitinhonha.

Durante  essa  audiência,  foram  debatidos  os  problemas  decorrentes  do  difícil
acesso  à  água  em  Novo  Cruzeiro,  para  todos  os  fins,  especialmente  pelas
comunidades rurais, que representam 64% da população do município.

Foi informado também que, em agosto de 2012, o Idene anunciou a liberação de
recursos para a construção de sistemas simplificados de abastecimento de água, que
consistem em obras de captação, tratamento e distribuição de água para cerca de 40
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famílias, num total de R$1 milhão, e divulgou que seriam construídas duas barragens
para atender à região. Esses projetos, entretanto, não foram implantados.

Evidencia-se,  portanto, a importância de se esclarecerem as razões para a não
construção das obras anunciadas. Além disso, as informações objeto do requerimento
sob  análise  são,  por  seu  turno,  relevantes  e  inerentes  à  tarefa  fiscalizadora
desempenhada por  este Parlamento,  contribuindo para a  atuação  parlamentar  no
acompanhamento  da gestão  dos recursos  hídricos,  no sentido de se  buscar  uma
distribuição  mais  justa  e  equilibrada desse recurso,  bem  como a  minimização de
conflitos.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo nos §§ 2º e 3º do art.
54 da Constituição do Estado, que asseguram à Assembleia Legislativa o poder de
encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado,
bem como a dirigente de entidade da administração indireta, assinalando o prazo de
30 dias para a prestação de informação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 8.104/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014 .
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.120/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
A  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  requer,  por  meio  da

proposição em epígrafe, seja encaminhado à Secretaria de Estado 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.

Publicada no  Diário do Legislativo de 5/6/2014, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em estudo busca solicitar informações da Secretaria de Estado de
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Planejamento e Gestão 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 do traçado; se não há,
qual a previsão para sua definição; e qual a previsão para o início da implantação do
mencionado trecho. A proposição decorre da 10ª Reunião Ordinária dessa comissão,
realizada em 13/5/2014, que teve por finalidade debater a implantação do Rodoanel
leste  e  outras  obras  de  mobilidade  urbana  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte, conhecidas como Anel Leste.

O Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte compreende os seguintes
contornos; Norte, Sul e Leste. O trecho Norte, sob responsabilidade do governo do
Estado, já está em fase de consulta pública. O trecho sul é de responsabilidade do
governo federal e o trecho leste, que passará pelos municípios de Belo Horizonte,
Nova  Lima  e  Sabará,  seria  de  responsabilidade  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo
Horizonte, mas passou a ser de responsabilidade do governo estadual  através de
convênio assinado entre as partes em julho de 2013.

A Constituição do Estado,  nos seus arts.  73  e  74,  estabelece que os atos  das
unidades administrativas do Estado estão sujeitos ao controle externo e à fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, a cargo da Assembleia
Legislativa.  No  art.  54,  §  2º,  que  a  Mesa  da  Assembleia  poderá  encaminhar  ao
secretário de Estado pedido de informação, e a recusa, o não atendimento no prazo
de 30 dias ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade a
esse dirigente.

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

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



411
____________________________________________________________________________

Conclusão
Somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 8.120/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.123/2014
Mesa da Assembleia

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

com Deficiência requer ao presidente da Assembleia que encaminhe ao secretário 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 Ordinária dessa comissão.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  5/6/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em pauta busca solicitar informações da Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  -  Sedese -  acerca  da  possível  suspensão da
transferência de recursos às instituições de assistência social que atendem pessoas
com transtornos do espectro do autismo, de acordo com relato feito na 5ª Reunião
Ordinária dessa comissão.

Os serviços socioassistenciais são prestados pelo poder público e entidades que,
articuladas em rede, compõem o Sistema Único de Assistência Social - Suas. São
consideradas entidades  de assistência  social,  para  efeito  de  vinculação ao  Suas,
aquelas  constituídas  como  organizações  sem  fins  lucrativos  que  prestam
atendimento,  assessoramento  ou  defesa  e  garantia  de  direitos  dos  beneficiários
abrangidos pela Lei Federal nº 8.742, de 1993, ou Lei Orgânica de Assistência Social
- Loas. Para se vincular ao Suas, tais entidades devem também estar inscritas no
respectivo conselho municipal de assistência social e integrar o sistema de cadastro
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de entidades coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social  e Combate à
Fome.

Para receber subvenções sociais ou realizar convênios com o Estado no âmbito da
política de assistência social, as entidades da área também devem estar devidamente
registradas na Sedese.

As  entidades  que  atendem  pessoas  com  transtornos  do  espectro  do  autismo
também podem atuar  na área da saúde. A fim de integrar a rede de serviços de
reabilitação e desenvolver ações intersetoriais de atenção à pessoa com deficiência,
foi  criada  em  2013,  no  âmbito  do  SUS,  a  Rede  de  Cuidados  à  Pessoa  com
Deficiência.

Atualmente  as  pessoas  com  autismo  são  reconhecidas  expressamente  pela
legislação como pessoas com deficiência, segundo o que dispõe a Lei Federal nº
12.764,  de  27/12/12 (que institui  a  Política  Nacional  de  Proteção dos  Direitos  da
Pessoa  com  Transtorno  do  Espectro  do  Autismo),  portanto  também  podem  ser
atendidas pelos serviços que compõem essa rede de cuidados.

Entre os serviços que integram a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no
SUS  estão  aqueles  classificados  como  Serdi  -  Serviços  Especializados  de
Reabilitação  em  Deficiência  Intelectual  -,  que  têm  como  finalidade  exclusiva  o
atendimento  em  saúde  das  pessoas  com  deficiência  intelectual  e  transtornos  do
espectro do autismo. Para serem credenciadas como Serdi e atuar em convênio com
o SUS, as instituições devem atender aos critérios estabelecidos pela Deliberação
CIB-SUS nº 1.403, de 19/3/2013.

Com o relato apresentado na 5ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência não é possível verificar quais entidades teriam
sofrido suspensão dos recursos e tampouco o motivo para tal suspensão.

Uma das possíveis causas para essa suspensão seria a alteração da secretaria
convenente. Neste caso, os recursos teriam de ser transferidos pela Secretaria de
Estado de Saúde, na hipótese de credenciamento da entidade como Serdi.

Outra  causa  possível  seria  o  não  atendimento,  pela  entidade,  dos  critérios
necessários  para  registro  na  Sedese  ou  para  funcionamento  como  entidade  de
assistência social, conforme o que determina a Loas.
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Para obter informações mais precisas, julgamos necessário inquirir quais entidades
de assistência social que atendem pessoas com transtornos do espectro do autismo
receberam recursos nos dois  últimos anos e quais devem receber  recursos neste
ano,  assim  como  a  modalidade  de  transferência  desses  recursos.  Assim,
apresentamos substitutivo à proposição original.

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 8.123/2014,

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

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

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência requer a V. Exa.,
nos termos regimentais,  seja encaminhado ao secretário de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre os recursos transferidos para
as entidades de assistência social que atendem pessoas com transtornos do espectro
do autismo em 2012, 2013 e 1º semestre de 2014, e os recursos previstos para o 2º
semestre  de  2014,  com  a  especificação  dos  valores,  fonte  e  modalidade  de
transferência por entidade.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de junho de 2014.
Hely Tarqüínio,relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.141/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão  Extraordinária  das  Águas,  atendendo  a  requerimento  do  deputado

Almir Paraca, requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao
diretor-geral  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e



414
____________________________________________________________________________

Esgotamento do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - pedido de informações sobre
os  principais  problemas  relacionados  à  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.

Após publicação no Diário do Legislativo de 6/6/2014, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Arsae-MG é  uma agência  reguladora  vinculada  ao  sistema da  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru.  Regulamenta  e
fiscaliza  a  prestação  dos  serviços  públicos  de  abastecimento  de  água  e  de
esgotamento sanitário. Atende a municípios do Estado abastecidos pela Copasa-MG
e pela Copanor ou pelos consórcios públicos que expressamente a ela concederem
autorização. Fiscaliza o cumprimento, pelas concessionárias, pelos usuários e pelo
poder concedente, das normas traçadas para a prestação dos serviços, zelando pela
observância dos direitos, deveres e obrigações de cada parte. Colabora na busca da
universalização do acesso aos serviços de água e de esgoto, bem como do equilíbrio
econômico-financeiro do sistema.

A Comissão Extraordinária das Águas realizou audiência pública em 21 de maio de
2014 para debater o abastecimento público de água, a condição dos reservatórios, a
disponibilidade hídrica, o racionamento e a garantia de oferta.

Municípios  não  atendidos  pela  Copasa-MG  e  Copanor  reclamaram  dos  sérios
desafios,  econômicos  e  de  gestão,  enfrentados  na  prestação  dos  serviços  de
abastecimento público de água e de esgotamento sanitário que oferecem por meio
dos serviços autônomos de água e esgoto - Saes.

Foram  denunciados  problemas  de  abastecimento  de  água,  como  ocorre  em
Pirapora,  decorrentes da priorização das  águas  de importantes  rios,  como o  São
Francisco, para a geração de energia elétrica, o que altera a vazão sem considerar as
necessidades de consumo.

Após explanação dos convidados, entre os quais representantes da Copasa-MG,
responsável  pelo  abastecimento  de  626  municípios,  o  presidente  da  Comissão
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manifestou-se  favoravelmente  a  que  a  garantia  de  abastecimento  de  água  se
estendesse a todo o Estado.

O requerimento a ser direcionado à Arsae-mg decorre dessa audiência, sendo uma
das  ações  solicitadas  pela  comissão  para  compor  um  quadro  da  situação  de
abastecimento no Estado.  Visa a oferecer  ao parlamento  informações  atualizadas
para apoiar os municípios na busca de solução para problemas de abastecimento de
água  e  de  esgotamento  sanitário,  em  especial  nas  localidades  de  menor  poder
econômico  e  que  sofrem  com  estiadas  prolongadas,  diminuição  e  poluição  dos
recursos  hídricos.  Certamente,  as  informações  acumuladas  pela  autarquia  darão
preciosos subsídios para a comissão alcançar seus objetivos.

Compete  à Mesa da Assembleia  encaminhar  pedido  de  informação a  órgão da
administração indireta, nos termos do art. 54, § 3º, da Constituição do Estado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 8.141/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.142/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão Extraordinária das Águas requer

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana  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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  6/6/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A  apresentação  do  requerimento  foi  feita  por  ocasião  da  audiência  pública

promovida  pela  Comissão  Extraordinária  das  Água,  em  21/5/2014,  que  teve  por



416
____________________________________________________________________________

finalidade debater o abastecimento público de água, a condição dos reservatórios, a
disponibilidade hídrica, o racionamento e a garantia de oferta.

A Assembleia Legislativa, por meio de suas comissões, lida frequentemente com as
reclamações e demandas da sociedade, que tem manifestado preocupação com a
carência e a qualidade dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de
água.  Também  têm  sido  frequentes  as  reclamações  relacionadas  à  cobrança  de
tarifas, principalmente quando os serviços não são satisfatoriamente prestados.

As  informações  solicitadas  são  fundamentais  para  compor  o  diagnóstico  da
situação de atendimento dos municípios mineiros, frente à cobertura por sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Contribuem ainda para  fornecer  ao  Parlamento  dados  atualizados  que  poderão
subsidiar  os  municípios  na busca de solução para  as  demandas  observadas,  em
especial  nas localidades carentes e nas que sofrem com estiagens prolongadas e
poluição dos recursos hídricos. Sabe-se que a cobertura de saneamento das cidades
pequenas é normalmente bem inferior à das cidades grandes. Sabe-se também que
25% dos municípios brasileiros têm até cinco mil habitantes e são muito frágeis em
termos financeiros e administrativos.

A solicitação em tela está constitucionalmente amparada, uma vez que compete à
Assembleia  Legislativa  fiscalizar  a  aplicação  das  políticas  públicas  e  buscar  a
transparência  e  adequações  nas  questões  que  dizem  respeito  aos  interesses  da
sociedade.

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

As informações solicitadas têm relevante interesse para a sociedade e compete ao
Poder  Legislativo  solicitá-las,  motivo  pelo  qual  somos  favoráveis  à  aprovação  do
requerimento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 8.142/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.
Ivair Nogueira, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.143/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão Extraordinária das Águas requer

seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -
pedido  de  informações  sobre  os  projetos  desenvolvidos  por  essa  instituição,
relacionados com o abastecimento de água e 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/6/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A  apresentação  do  requerimento  foi  feita  por  ocasião  da  audiência  pública

promovida pela Comissão Extraordinária das Águas, na ALMG, em 21/5/2014, que
teve  por  finalidade  debater  o  abastecimento  público  de  água,  a  condição  dos
reservatórios, a disponibilidade hídrica, o racionamento e a garantia de oferta.

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

A Assembleia Legislativa, por meio de suas comissões, lida frequentemente com as
reclamações e demandas da sociedade, que tem manifestado preocupação com a
qualidade dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Também
têm  sido  frequentes  as  reclamações  relacionadas  à  cobrança  de  tarifas,
principalmente quando os serviços não são satisfatoriamente prestados.

Nesse  sentido,  as  informações  solicitadas  são  de  fundamental  importância  e  a
solicitação  em  tela  está  constitucionalmente  amparada,  uma vez  que  compete  à
Assembleia  Legislativa  fiscalizar  a  aplicação  das  políticas  públicas  e  buscar  a
transparência  e  adequações  nas  questões  que  dizem  respeito  aos  interesses  da
sociedade.



418
____________________________________________________________________________

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

As informações solicitadas têm relevante interesse para a sociedade e compete ao
Poder  Legislativo  solicitá-las,  motivo  pelo  qual  somos  favoráveis  à  aprovação  do
requerimento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 8.143/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.
Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE JULHO DE 2014

ATAS
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2014
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso
do  deputado  Gilberto  Abramo;  Questões  de  Ordem;  aprovação  da  ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projeto de Resolução nº 5.359/2014 - Projeto de Lei nº 5.360/2014 -
Requerimentos  nºs  8.493 a  8.495/2014 -  Requerimento  da  Comissão  de  Direitos
Humanos - Comunicações: Comunicações da Comissão de Direitos Humanos e do
deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (2)  -  Chamada  para  recomposição  de  quórum;
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho -

Almir Paraca - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -
Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio
Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano
Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Inácio Franco - João Leite -
Lafayette de Andrada - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo
Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Tenente Lúcio -  Tony Carlos  -
Ulysses Gomes.

Abertura
O  presidente  (deputado  João  Leite)  -  Às  14h14min,  a  lista  de  comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Sargento Rodrigues, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior.
O  presidente  -  Em  discussão,  a  ata.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  deputado

Gilberto Abramo.
O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Sr.  Presidente,  no  dia  de  ontem  solicitei

esclarecimento à Mesa, e o fiz através de questão de ordem, a respeito da presença
de deputado na Assembleia.

Questões de Ordem
O deputado Gilberto Abramo - O Regimento Interno determina o tipo de vestimenta

que o parlamentar deve usar para ter acesso às reuniões do Plenário e de comissões,
o que faz com que sua presença seja computada para efeito de quórum. No entanto,
se ele não estiver de terno, paletó e gravata, ainda que esteja do lado de fora deste
salão,  não  exerce  o  seu  direito  de  parlamentar,  não  está  aplicando  aquilo  que
realmente lhe compete. Pedi uma explicação: até que ponto a presença de deputado
pode ser computada para efeito de quórum, caso ele não esteja vestido de acordo
com o Regimento Interno? Estou fazendo esse questionamento de acordo com o
regimento,  não  estou  pedindo  o  que  é  de  praxe.  Gostaria  de  saber  se  isso  é
permitido.  Se não consta no regimento,  há falha na forma como o processo está
sendo conduzido ou há esquecimento, necessitando-se, assim, de uma adaptação
melhor no próprio regimento. Fiz essa questão de ordem e ainda não recebi resposta.
Espero  que  na  próxima  reunião  tenhamos  essa  resposta,  que  deve  ser  lida  em
Plenário. Solicito a recomposição de quórum nesta reunião, uma vez que há apenas
oito deputados presentes.

O presidente  -  Deputado  Gilberto  Abramo,  V.  Exa.  tem  larga  experiência  neste
parlamento e sabe que a ata lida pelo deputado Sargento Rodrigues é a ata sucinta. A
ata  minuciosa,  contendo  todo  o  teor  da  reunião,  será  publicada.  A presidência
encaminha  sua  solicitação  à  Mesa  da  Assembleia  para  esclarecimentos.  V.  Exa.
solicita ainda a recomposição de quórum. Ouviremos o deputado Sargento Rodrigues
e posteriormente atenderemos sua solicitação.
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O deputado Gilberto Abramo - Obrigado pela compreensão, presidente.
O presidente - Com a palavra, pela ordem, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues -  Presidente,  quero apenas hipotecar  apoio ao

deputado Gilberto Abramo na questão de ordem que levanta. Lugar de deputado no
início da reunião é dentro do Plenário, vestido de forma adequada, conforme decisão
normativa  da  presidência.  E  essa  decisão  determina  o  uso  de  terno  e  gravata.
Portanto,  se  o  deputado  não  estiver  em  Plenário,  sua  presença  não  poderá  ser
computada para efeito algum. Nem para efeito de debate, votação ou qualquer outra
discussão da matéria no Plenário. Precisamos internalizar cada vez mais as normas
que regem nossos trabalhos. Lugar de deputado, quando se abre a sessão, é em
Plenário. O deputado que computa a sua presença e se ausenta do Plenário teve a
opção de digitar a presença e sair. Se ele não permanece em Plenário, a presença
dele não deve ser mantida. Cada deputado faz sua escolha mediante o que está no
Regimento  Interno.  Agora,  deputado  adentrar  ao  Plenário  sem  estar  trajado
adequadamente é uma questão muito primária para ficarmos aqui cobrando. Diria a V.
Exa. que é algo inaceitável. O deputado sabe de sua obrigação e que tem de cumprir
o Regimento Interno, então não pode ficar afrontando. Portanto, quero falar da minha
solidariedade na questão de ordem levantada pelo deputado Gilberto Abramo. Lugar
de deputado no momento de votação é em Plenário ou nas comissões, conforme o
regimento permite. Se ele estiver em comissão, estará cumprindo o papel dele. Lá há
uma mesa para ele digitar sua presença. Lá é extensão do Plenário. Porém, se não
estiver  na  Casa,  cada deputado tem de assumir  a responsabilidade de não estar
presente.  Não  foi  por  acaso  que  apresentamos  uma  proposta  de  emenda  à
Constituição,  a  de  número  54,  para  que  seja  cortado  o  dia  de  vencimento  do
deputado que não esteja em Plenário. Se a reunião for suspensa por algum motivo ou
encerrada por falta de quórum, tudo bem, mas, se a reunião prosseguir e o deputado
não estiver em Plenário, será uma outra questão. Temos de avançar um pouco mais.
Esta Casa precisa dar mais bons exemplos. Já deu vários, só não deu bom exemplo
quando  aprovou  penduricalho  do  Judiciário  e  do  Ministério  Público,  que  foi  na
contramão  da  própria  Assembleia.  O  famoso  auxílio-livro  de  R$13.000,00  foi  um
contrassenso.  Esta  Casa  tem  de  ter  postura  mais  ética,  séria  e  transparente.
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Portanto, deputado tem de estar de terno e gravata e presente em Plenário. É assim
que o regimento e a decisão normativa da presidência determinam. Sr. Presidente,
apenas quero registrar minha fala em apoio à pessoa do deputado Gilberto Abramo.
Quer participar do debate? É aqui dentro. Lá fora não se participa do debate. Quer
permanecer  com sua presença aqui? Permaneça em Plenário,  porque senão não
adianta. Não foi por acaso que conseguimos, depois de muita luta, deputado Gilberto
Abramo - obviamente num consenso - aprovar a Emenda à Constituição nº 91, que
teve como primeiro signatário este deputado, abolindo o voto secreto. Agora, em toda
e qualquer votação, até mesmo simbólica, temos de estar aqui. Temos de colocar o
dedo e votar. Gostaria de dizer que a sua questão de ordem aqui suscitada é séria e
pertinente.  O  presidente  desta  Casa,  o  presidente  deste  Poder  tem  de  assumir
postura mais enérgica, sob pena de estar deixando de ser o guardião do regimento,
que  é  função  do  presidente  da  Casa.  Ele  tem  de  ser  guardião,  norteador,
disciplinador, dirimir conflitos e debates ao presidir as sessões desta Casa. Cabe ao
presidente deste Poder estar atento e não continuar permitindo isso. Se não está
atento, chama o colégio de líderes e demais deputados, faz reuniões, pois lugar de
deputado  é  em  Plenário,  trajado  de  forma adequada  e  respeitando  o  regimento.
Apenas  quero  deixar  consignada  a  minha  discussão  da  ata  em  apoio  ao
questionamento feito pelo deputado Gilberto Abramo.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a
ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência
- O  deputado  Tony  Carlos,  1º-secretário  ad  hoc,  despacha  a  seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, diretor executivo do Fundo Nacional de
Assistência Social, comunicando a transferência de recursos ao Fundo Estadual de
Assistência Social, destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de
caráter continuado. (- 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. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
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informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.542, 4.767/2013, 5.014, 5.016, 5.110,
5.149  a  5.152,  5.179,  5.180,  5.186/2014,  em atenção  a  pedidos  de  diligência  da
Comissão de Justiça, e 4.944/2014, em atenção a pedido de diligência da Comissão
de Política Agropecuária.  (-  Anexem-se o ofício e as  informações aos respectivos
projetos de lei.)

Do Sr. Dilson Fonseca da Silva, presidente da Minérios Itaúna Ltda., agradecendo
voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a  requerimento  do
deputado Ivair Nogueira, pela conquista do Prêmio Bom Exemplo 2014, na categoria
Meio Ambiente.

Do  Sr.  Fábio  Augusto  Andrade,  diretor  de  Relações  Institucionais  da  Claro,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 823/2014/SGM.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  municipal  de  Governo,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.802/2014, do deputado Anselmo José
Domingos.

Do Sr.  Luiz Antônio Sasdelli  Prudente, corregedor-geral  do Ministério  Público do
Estado,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.270/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG (3), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.475/2012, da
Comissão  de  Assuntos  Municipais,  e  5.627/2013  e  7.283/2014,  da  Comissão  de
Segurança Pública.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 3.433 e 3.434/2012, da Comissão de
Segurança Pública; 6.003/2013, da Comissão de Direitos Humanos; 6.076/2013, da
Comissão  de  Assuntos  Municipais;  e  6.774/2013,  da  Comissão  de  Participação
Popular.

Do Sr.  Rodrigo Gonçalves Marciano de Oliveira,  promotor de Justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.453/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da Sra.  Tassia Rabelo de Pinho,  secretária  executiva do Conselho  Nacional  de
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Direitos Humanos, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.939/2013,
da 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 RESOLUÇÃO Nº 5.359/2014

Ratifica  o  Convênio  nº  55/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz -, em 22 de maio de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 55/2014, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 22 de maio de 2014, que 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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE LEI Nº 5.360/2014
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  manter-se,  no  mínimo,  um  vagão,  em  cada

composição de trem ou metrô, para uso exclusivo de mulheres no Estado de Minas
Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas que administram o sistema ferroviário e metroviário no Estado

de  Minas  Gerais  ficam  obrigadas  a  destinar,  no  mínimo,  um  vagão,  em  cada
composição de trem ou metrô, para uso exclusivo de mulheres.

§ 1º - A manutenção dos vagões com tal finalidade não será obrigatória entre a
primeira  hora  do  sábado até  a  última hora  do  domingo,  bem  como nos  feriados
estaduais ou federais, entre a primeira e última hora destes.
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§ 2º - Crianças menores do sexo masculino acompanhadas por mulheres poderão
utilizar os vagões referidos no caput deste artigo.

Art. 2º - As empresas citadas no art. 1º terão prazo de noventa dias a contar da
publicação desta lei para se adequarem às normas aqui contidas.

Parágrafo único - Findo o prazo citado no art. 2º, as empresas arcarão com multa a
ser fixada por órgão competente e demais sanções eventuais a serem definidas pelas
autoridades competentes.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de de 2014.
Gilberto Abramo
Justificação: São comuns reclamações de mulheres acerca de abusos cometidos

contra elas no metrô em horários de pico.
Infelizmente,  grande  parte  da  população  feminina  é  obrigada  a  conviver  com

abusos pela falta de espaço nas composições. Essa situação é constrangedora para
as que são obrigadas a utilizar esse meio de transporte, pois, na falta de espaço nos
vagões, as mulheres não têm outra opção senão “aguentar” esse constrangimento
durante todo o percurso, que muitas vezes é longo.

Infelizmente as mulheres não são respeitadas nessas composições, nem mesmo
quando acompanhadas por filhos menores.

Diante  do  exposto,  tomo  a  liberdade  de  apresentar  esta  propositura,  pois  os
problemas de assédio às mulheres são comuns, e cabe a nós minimizarmos, diante
do possível, essa situação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Bosco.
Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.256/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 8.493/2014,  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, por sua atuação na ocorrência, em 7/7/2014, em Ipatinga, que resultou
na apreensão de 42kg de maconha e na prisão de um homem; e seja encaminhado
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ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.494/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona  pela  atuação  na
ocorrência, em 8/7/2014, em Itatiaiuçu, que resultou no resgate de um adolescente
que havia sido soterrado após a queda de um muro de arrimo; e seja encaminhado
ao Comando-Geral do CBMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.495/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos
anais da Casa de manifestação de apoio à Associação dos Especialistas em Políticas
e Gestão da Saúde do Estado de Minas Gerais. (- À Mesa da Assembleia.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado à Presidência
desta Casa pedido de providências para dar celeridade à tramitação do Projeto de Lei
nº  127/2011,  que estabelece a Política Estadual  da  Pessoa com Deficiência e dá
outras providências. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Presidência comunicações da Comissão de Direitos

Humanos e do deputado Celinho do Sinttrocel (2).
O  presidente  -  A presidência,  em  atenção  à  questão  de  ordem  anteriormente

suscitada  pelo  deputado  Gilberto  Abramo,  solicita  à  secretária  que  proceda  à
chamada das deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

A secretária (deputada Maria Tereza Lara) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 9 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 14, às 14 e às 20 horas, e de
terça-feira, dia 15, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária também de terça-feira, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia  15/7/2014.).
Levanta-se a reunião.



427
____________________________________________________________________________

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2014
Às 14h15min, comparece na Câmara Municipal de Ponte Nova o deputado Paulo

Lamac, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina a debater a atuação da fiscalização do DER-MG e a mobilidade intermunicipal
dos moradores de municípios da Região do Vale do Piranga, em especial Acaiaca,
Barra  Longa,  Diogo  de  Vasconcelos  e  Ponte  Nova.  A presidência  interrompe  os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Valeria  Alvarenga  e  Patricia
Monteiro Castanheira,  vereadoras de Ponte Nova,  e os Srs.  Paulo  Augusto Malta
Moreira,  prefeito  municipal  de  Ponte  Nova;  Aroldo  Fernandes  Gomes,  prefeito
municipal de Diogo de Vasconcelos; Anisio Ferreira da Silva Filho, João Evangelista
Vidal e Wellington Sabino de Oliveira, vereadores de Ponte Nova; Ten. PM Antônio
Carlos  Teixeira  de Souza,  representando o Maj.  PM Luiz Faustino;  João da Silva
Machado,  presidente  do  Sindicato  dos  Condutores  Autônomos  de  Veículos  de
Passageiros de Ponte Nova e Região;  Gilson José Xavier  de Souza,  empresário;
José Flávio de Andrade, empresário; e Valdir Barbosa, motorista, que são convidados
a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem aos
debates,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Rogério Correia - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,



428
____________________________________________________________________________

Bosco e Fred Costa (substituindo o deputado Deiró Marra, por indicação da liderança
do BTR), membros da supracitada comissão.  Está presente,  também, a deputada
Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Duarte  Bechir,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
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  debater  a  educação  e  a  aprendizagem  inclusiva  aos  alunos  com
necessidades  educacionais  especiais  no  Estado e 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 discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto
de  Lei  nº  5.045/2014,  em  turno  único.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Soraya  Issa  Hoirom  de  Siqueira,
superintendente  de  Modalidades  e  Temáticas Especiais  de  Ensino,  representando
Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Estado  de  Educação;  Denise  Martins
Ferreira,  psicóloga,  representando  o  Sr.  Roberto  Chateaubriand  Domingues,
presidente do Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região; Joana Isabel Drummond
de Camargo Penayo, presidente da Comissão de Saúde do Conselho Regional de
Fonoaudiologia - 6ª Região, representando a Sra. Rafaela Linhares Taboada Gorza,
presidente  desse  conselho;  Lais  Maria  Costa  Silveira,  promotora  de  justiça  da
Promotoria  Especializada de  Defesa dos Direitos  das Pessoas  com Deficiência  e
Idosos; Andrea Aparecida Araújo Zica, diretora pedagógica do Instituto Libertas de
Educação e Cultura; Inez Lemos, psicanalista e mestre em educação pela UFMG,
consultora  em educação  e  colaboradora  do  caderno  Pensar  do  jornal  Estado de
Minas;  e  os  Srs.  Humberto  Lucchesi  de  Carvalho,  presidente  da  Comissão  de
Articulação e Acesso ao Conselho Nacional de Justiça da OAB-MG; e José Ferreira
Belisário  Filho,  psiquiatra  e  doutor  em  ciências  da  saúde,  membro  do  Conselho
Técnico-Científico do Centro de Aprimoramento do Ensino Médio do Ministério  da
Educação, 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
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que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Às  15h10min,  comparecem na Sala  das  Comissões  o  deputado  Antônio  Carlos

Arantes,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, 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 retomar o debate sobre segurança no meio rural
com o crescente aumento de furtos e roubos nas fazendas no Estado e a discutir e a
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para  ouvir  os  Srs.  Antônio  Gama,  subsecretário  de  Agronegócios,
representando o Sr. André Luiz Coelho Merlo, secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Ten.-Cel. Daniel Garcia, coordenador do Centro Integrado
de Informações de Defesa Social, e Maj. PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares,
representando Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar
de  Minas  Gerais;  Rosilene  Alves  de  Souza,  delegada-geral  de  Polícia  Civil,
representando o Sr. Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais;
Marcos de Abreu e Silva, diretor da Faemg, representando o Sr.  Roberto Simões,
presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg; Antônio
Tarcizo  de  Andrade  e  Silva,  diretor-superintendente  da  Associação  Mineira  de
Silvicultura;  Jadir  Silva  de  Oliveira,  gerente  ambiental,  representando o  Sr.  Mário
Campos Filho, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Minas
Gerais - Siamig; Manoel Joaquim da Costa, presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais de Boa Esperança; Edvaldo Piccinini Teixeira, vereador da Câmara Municipal
de Belo Horizonte; e Reinaldo Vilela Paranaíba Filho, presidente da Associação de
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Municípios da Região do Baixo Sapucaí, sede em Varginha, que são convidados a
tomar assento à mesa. O deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece considerações iniciais. Neste momento, observa-se a
presença dos deputados  Romel Anízio  e Inácio  Franco,  que também fazem suas
considerações. Logo após, o presidente passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio- Inácio Franco.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Duilio  de  Castro  (substituindo  a  deputada  Liza  Prado,  por  indicação  da
Liderança  do  BAM)  e  Elismar  Prado  (substituindo  o  deputado  Almir  Paraca,  por
indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do deputado Elismar  Prado,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  A  seguir,  a  presidência  suspende  os  trabalhos.  Às  16h35min,  são
retomados  os  trabalhos.  Estão  presentes  os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,
Doutor Wilson Batista e Elismar Prado (substituindo o deputado Almir  Paraca, por
indicação da Liderança do MSC). Ato contínuo, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para as próximas reuniões extraordinárias,
que ocorrerão amanhã, dia 25/6/2014, às 10, 15 e 20 horas, para apreciar os Projetos
de Lei nºs 1.055 e 1.818/2011, 3.037/2012, no 2º turno, 4.802/2013 e 5.168/2014, em
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turno  único,  e  o  Requerimento  nº  8.255/2014,  em  turno  único,  e  discutir  e  votar
proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Sebastião Costa - João Leite.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Às 20h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, João Leite (substituindo o deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança
do BTR) e Sebastião Costa (substituindo o deputado Cássio Soares, por indicação da
Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do deputado 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  apreciar
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão. A seguir os
trabalhos  são suspensos.  Reabertos  os  trabalhos,  registram-se as  presenças dos
deputados Cássio Soares, Antônio Carlos Arantes e Luiz Henrique (substituindo o
deputado  Gil  Pereira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR).  Ato  contínuo,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
as  próximas  reuniões  extraordinárias,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2014.
Liza Prado, presidente - Maria Tereza Lara - Doutor Wilson Batista.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o deputado Pompílio Canavez, por indicação da Liderança do MSC) e
os  deputados  Carlos  Pimenta  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos  Pimenta,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
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Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: convite do deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa, dos Srs.
José Geraldo de Oliveira Prado, secretário de Estado de Saúde, Antônio Carlos de
Barros Martins, presidente da Fhemig, e Charles Simão Filho, diretor do Complexo
MG Transplantes, para a solenidade de inauguração do monumento em homenagem
aos doadores mineiros de órgãos e tecidos, a ser realizada no dia 30/6/2014, às 10h,
no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira; e-mails do Sr. Ademir Ribeiro da
Silva,  solicitando  sejam  tomadas  providências  quanto  à  fiscalização  do  abate  de
animais para consumo humano no Município de Divisópolis, pois a prefeitura local
alega  não  ter  recursos  financeiros  para  a  construção  e  manutenção  de  um
abatedouro  público,  sendo  as  carnes  vendidas  em  feiras  ao  ar  livre,  expondo  a
população  a  um  grande  número  de  agentes  nocivos.  Comunica  também  o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Sávio Camilo Giarola do Nascimento,
presidente  da  Câmara Municipal  de  Tiradentes (12/6/2014);  e  Alexandre  Pires  de
Lima, diretor da Secretaria Geral e do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas de Minas
Gerais (24/6/2014).  O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das  quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:
Projetos de Lei nºs 65/2011 no 2º turno (deputado Doutor Wilson Batista); 2.710/2011
no 1º turno (deputado Carlos Pimenta); 5.247/2014 em turno único (deputado Doutor
Wilson Batista); e 5.269/2014 (deputado Pompilio 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, do Projeto de Lei nº 65/2011 (relator: deputado Doutor Wilson Batista) na forma
do  vencido  no  1º  turno;  pela  aprovação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.988/2014 (relatora: deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição) com a
Emenda de nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com a Emenda de nº 2
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apresentada;  e  pela  rejeição,  no  1º  turno,  do  Substitutivo  nº  2  apresentado  em
Plenário ao Projeto de Lei nº 2.710/2011 (relator: deputado Carlos Pimenta). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento nº 8.234/2014. 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 10.288/2014, dos deputados Rogério Correia e Doutor Wilson Batista, em que
solicitam seja realizada reunião para debater as condições de trabalho dos técnicos
em radiologia da Rede Fhemig;

nº 10.354/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  Estadual  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  pedido  de
providências para que seja disponibilizado um caminhão de lixo para o Município de
Tiradentes, haja vista que o único caminhão existente na cidade não se encontra em
condições de uso regular, prejudicando a coleta diária de lixo;

nº 10.355/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  a  saúde  física  e
emocional dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado.

São  recebidos  pela  presidência  para  posterior  apreciação  os  seguintes
requerimentos:

nº  10.356/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e à diretoria geral
do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Militares  pedido  de  providência  para
credenciar  médicos  especialistas  para  o  atendimento  na  região  do  Vale  do  Aço,
especialmente Coronel Fabriciano.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 julho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista.
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ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014
Às 10h15min, comparece na Casa de Eventos FAM, no Município de Mato Verde, o

deputado Paulo Guedes, membro da supracitada comissão (substituindo o deputado
Paulo Lamac, por indicação da liderança do Bloco Minas sem Censura). Havendo
número regimental, o presidente, deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelo membro da comissão presente. A presidência informa que a reunião se destina a
debater  a possível  precariedade da prestação do serviço público no município  de
Mato  Verde,  por  parte  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A presidência  interrompe  os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Edilene  Oliveira  Almeida,
coordenadora do Polo Presencial da Universidade Norte do Paraná - Unopar - Mato
Verde -, e os Srs. Generino de Sales Pinto, prefeito municipal de Mato Verde, Miraldo
Batista Faria, vice-presidente, representando Antonecy Mendes Santos, presidente da
Câmara  Municipal  de  Mato  Verde,  Silvanei  Batista  Santos,  prefeito  municipal  de
Porteirinha, Antonio Idalino Teixeira, vice-prefeito de Monte Azul, Ten.-Cel. Alexsandro
da Silva Almeida, comandante do 51º Departamento da Polícia Militar de Janaúba,
representando o Cel. PM César Ricardo de Oliveira Guimarães, da Polícia Militar de
Montes Claros, 2º-Ten. PM Edderson Cláudio Neves, comandante do 2º Pelotão da
Polícia Militar de Mato Verde, Mauro Ricardo Guimarães, delegado de Polícia Civil de
Monte Azul, representando Gessiane Soares Cangussu, delegada regional de Polícia
Civil de Janaúba, Paulo Henrique Oliveira Freitas, presidente da Subseção da OAB
de  Monte  Azul,  Padre  Joaquim  Aparecido  Silva,  da  Diocese  de  Janaúba,  Arlindo
Lopes de Oliveira Júnior, venerável da Loja Maçônica Luz, Paz e União - Mato Verde,
Domingos Thiago, venerável da Loja Maçônica Irmão José Cardoso de Farias - Mato
Verde,  e  Jorge  Luiz  Almeida,  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
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presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Rogério Correia.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014
Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Elismar  Prado  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do deputado Luiz Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Emanuel Levenhagen
Pelegrini,  promotor  de  justiça  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,
publicado no  Diário do Legislativo em 6/6/2014. O presidente acusa o recebimento
das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.905 e 5.264/2014 (deputado
Elismar  Prado),  5.255/2014  (deputada  Luzia  Ferreira),  5.259/2014  (deputado  Luiz
Henrique), todos em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº
5.000/2014 na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça
(relatora: deputada Luzia Ferreira); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.033/2013 na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta (relator: deputado Elismar
Prado).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
8.149  e  8.154/2014.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
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compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.357/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública, a continuidade do Programa Cultura Viva em
Minas Gerais;

nº 10.358/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  remeta,  de
imediato,  a  legislação  necessária  e  pertinente  à  criação  do  Sistema Estadual  de
Cultura,  de forma a viabilizar  a adesão de Minas Gerais ao Sistema Nacional  de
Cultura;

nº 10.359/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências para a viabilização de espaço
institucional  dedicado  às  artes  plásticas  em  Minas  Gerais,  com  a  imediata
constituição de comissão que inclua a participação de representantes dos artistas
plásticos mineiros nas discussões relativas a esse projeto.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 julho de 2014.
Elismar Prado, presidente - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro, Gilberto Abramo e Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Doutor
Wilson  Batista,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  pareceres  em  fase  de
redação final e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer de redação final do Projeto de Lei nº 4.428/2013 (relator: deputado Gilberto
Abramo). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para a
reunião extraordinária de amanhã, 26/6/2014, às 14h30min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro - Duarte Bechir.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2014
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Adalclever  Lopes  (substituindo  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  por  indicação  da
liderança do Bloco Minas sem Censura) e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado
Fabiano Tolentino, por indicação da liderança do Bloco Transparência e Resultado),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do deputado Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o Requerimento nº 10.365/2014, do deputado André Quintão, em
que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  pedido  de
providências  para  aprimorar  o  processo  eleitoral  de  composição  do  Conselho
Estadual de Cultura - Consec - quanto a prorrogação do período de cadastramento
das entidades eleitorais; ampliação das estratégias e mecanismos de divulgação do
processo  de  eleição  do  conselho;  publicação  do  regimento  eleitoral  de  maneira
acessível  aos  interessados;  publicação  de  um  balancete  da  gestão,  do  plano  de
trabalho  do  Consec  e  de  uma  plataforma  propositiva  de  trabalho  dos  atuais
conselheiros;  garantia  de  uma  plataforma  de  propostas  dos  candidatos  e
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disponibilização dos principais pontos de avaliação e resultados do processo eleitoral
anterior.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença 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 julho de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - João Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/7/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Rômulo Viegas, Sebastião Costa, Célio Moreira e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Duarte Bechir e Paulo
Lamac. 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 obter esclarecimentos sobre denúncia de perseguições e
ameaças  a  servidores  públicos  do  Município  de  Ervália.  A  seguir,  comunica  o
recebimento do ofício do Sr. Breno Costa da Silva Coelho, promotor de justiça da
Comarca de Ervália, agradecendo o convite para esta reunião, solicitando cópia da
ata para fins de instrução do Inquérito Civil nº 0240.13.000045-0 e informando que os
representantes notificados deverão comparecer à promotoria de justiça local no dia
18/7/2014; e da correspondência publicada no  Diário do Legislativo de 27/6/2014:
ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; e dos Srs. Assis do
Couto,  presidente  da  Comissão de Direitos  Humanos  e  Minorias  da  Câmara dos
Deputados; Célio Eustáquio da Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão
das Neves; Sérgio de Castro Moreira dos Santos, promotor de justiça. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Robson Rodrigo de
Freitas e Agostinho Cal de Souza Neto, vereadores da Câmara Municipal de Ervália;
Edson Said Rezende, ex-prefeito de Ervália, 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,
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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 10.381/2014, do deputado Sebastião Costa, em que solicita seja encaminhado
ao prefeito  municipal  de Ervália  e ao  presidente da Câmara Municipal  de  Ervália
pedido  de  informações  sobre  o  montante  da  despesa  anual  do  município  com
pagamento dos servidores públicos municipais  efetivos e contratados e quanto tal
despesa representa do total do orçamento, e solicita também seja informado se tais
gastos estão dentro dos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

nº 10.382/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
as notas taquigráficas desta reunião a todos os convidados presentes e ausentes
nesta audiência  pública,  aos desembargadores,  membros da 7ª  Câmara Cível  do
Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  na  qual  tramita  a  Apelação  Cível  nº
1.0240.07.000964.4.002, bem como à presidência do Conselho Nacional de Justiça;

nº  10.383/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de providências para a
anulação do Memorando 1002/14, da lavra do 11º RPM, datada de 1º/7/2014, porque
o referido ato normativo ofende o direito do militar à saúde, considerando-se que o
memorando viola direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana,
os princípios da legalidade, da razoabilidade e contraria recomendações médicas;

nº 10.384/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
promotor de justiça da Comarca de Ervália documentação que contém denúncias de
abuso  de  autoridade  praticado  pelo  prefeito  municipal,  Sr.  Euzébio  da  Silva  em
desfavor  de  Suely Aparecida  de  Assis,  para  instrução do inquérito  civil  em curso
perante aquela promotoria de justiça (Inquérito Civil nº 0240.13.000.045.0);

nº 10.385/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
em São Tomé das Letras para debater as ofensas à autonomia do Poder Legislativo
Municipal praticadas pela Chefe do Poder Executivo local, que vem se recusando a
responder aos ofícios que lhe são encaminhados pelos vereadores e praticando em
tese delitos de responsabilidade;
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nº 10.386/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada visita
desta  comissão  e  da  Comissão  de  Saúde  ao  Hospital  Galba  Veloso,  em  Belo
Horizonte, para verificar, entre outras, as condições de segurança dos trabalhadores
e usuários da instituição, tendo em vista a alta demanda de internações oriundas do
sistema prisional, o que tem acarretado violações aos direitos humanos;

nº  10.387/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Câmara dos Deputados pedido de providências para acelerar a tramitação do Projeto
de Lei nº 284/2011, que dispõe sobre o exercício da profissão de cuidador de idosos,
aprovado pelo Senado Federal;

nº  10.388/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  vincular  recursos  a
serem destinados à capacitação das Instituições de Longa Permanência para Idosos
e aos cuidadores de idosos dessas instituições;

nº  10.389/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Municipal  de Saúde de Belo Horizonte pedido de providências  para
vincular  recursos  a  serem  destinados  à  capacitação  das  Instituições  de  Longa
Permanência para Idosos e aos cuidadores de idosos dessas instituições;

nº  10.390/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para incluir a modalidade
"cuidador de idoso" no Programa Estadual de Educação Profissional;

nº  10.391/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
presidência da Assembleia Legislativa pedido de providências para a divulgação dos
direitos dos idosos na TV Assembleia e em outros meios de comunicação da Casa;

nº  10.392/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para ampliar as vagas nas
Instituições de Longa Permanência para Idosos e contratar cuidadores de idosos para
essas instituições e para atendimento em domicílio;

nº  10.393/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  ampliação  de
transporte ao idoso com hemodiálise;

nº  10.394/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para fortalecer e ampliar a
Rede de Atendimento ao Idoso, principalmente em relação à ampliação de acesso
aos Centros Mais Vida;

nº  10.395/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para contratar especialistas
em gerontologia, especialmente para os centros de saúde;

nº 10.396/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para  debater  supostas  práticas  antissindicais  contra  o  Sindicato  Metabase
Inconfidentes  -  Congonhas,  imputadas  a  empresa  Vale,  bem  como  de  supostos
abusos de autoridade praticados por policiais militares em desfavor de representantes
desse sindicato;

nº 10.397/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja encaminhado à Defensoria Pública e à Promotoria de
Justiça  da  Comarca  de  Três  Corações  pedido  de  providências  para  averiguar  a
situação do Sr. Sebastião Ferreira Machado, ex-hanseniano domiciliado na Casa de
Saúde Santa Fé e interditado judicialmente, que se diz vítima de estelionato devido a
empréstimo contraído de forma irregular, em seu nome, por sua curadora, de nome
Valéria, junto ao Banco do Brasil, no valor de R$20.000,00. Requerem também seja
averiguada a retirada do Sr. Sebastião de sua residência, na Casa de Saúde Santa
Fé,  e  sua  manutenção,  em  caráter  permanente,  na  enfermaria  masculina  dessa
instituição;

nº 10.398/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana pedido de providências para
promover, com a maior agilidade possível, no tocante aos domicílios existentes na
Casa  de  Saúde  Santa  Fé,  localizada  em  Três  Corações:  regularização  fundiária,
incluindo-se  a  doação  de  casas  e  seus  respectivos  terrenos  a  seus  ocupantes;
regularização do fornecimento, pelos órgãos competentes, dos serviços de energia
elétrica,  iluminação  pública,  água,  esgotamento  sanitário,  limpeza  urbana,  entre
outros básicos e ali necessários; ações voltadas para a urbanização; parcerias com a
administração municipal nesse sentido, no que couber;
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nº 10.399/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de
Estado de Saúde, à Cemig e à Copasa-MG pedido de providências para, no âmbito
de suas competências, promoverem o fornecimento direto dos serviços de energia
elétrica, de iluminação pública, de água tratada e de esgotamento sanitário nas áreas
comunitárias  e  domiciliares  da  Casa  de  Saúde  Santa  Fé,  localizada  em  Três
Corações;

nº 10.400/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências,
acompanhado  dos  documentos  apresentados  a  esta  comissão  (Reds  2012-
000875558-001,  de  28/4/2012;  Termo de Declarações  prestadas na 4ª  DRPC,  de
2/5/2012;  Ficha  de  Atendimento  da  Corregedoria  PMMG  2013000001993,  de
8/8/2013; e Reds 2014-009138610-001), bem como do trecho das notas taquigráficas
da 14ª Reunião Ordinária desta comissão, realizada em 18/6/2014, em que consta o
relato  de  Ivan  Francisco  Moreira  de  Oliveira  sobre  alterações  realizadas  em
ocorrência de acidente de trânsito, para apurar as denúncias da existência, em tese,
do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 297 do Código Penal, bem como da
prática de ameaças por parte de policiais militares em face do denunciante;

nº 10.401/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de
Estado de Saúde e à Fhemig pedido de providências para complementar o quadro de
pessoal  da  Casa  de  Saúde  Santa  Fé,  localizada  em  Três  Corações,  conforme
demanda  apresentada  em  visita  ali  realizada  por  esta  Comissão  e  na  audiência
pública  que se seguiu,  a  14ª  Reunião Extraordinária,  em 23/5/2014,  a saber:  um
médico e quatro técnicos em enfermagem;

nº 10.402/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja encaminhado à Ouvidoria-Geral do Estado pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 14ª Reunião Extraordinária
desta  comissão,  realizada  em  23/5/2014  na  Casa  de  Saúde  Santa  Fé,  em  Três
Corações, para averiguar as denúncias contidas nessas notas, apresentadas pelo Sr.
Antônio  Marcus  de  Souza  Helino,  representante  da  comunidade  dos  moradores
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dessa Casa de Saúde quanto às condições de tratamento, de saúde e de moradia
naquela localidade, e solicitam ainda seja anexada a esse pedido uma cópia do CD,
que contém fotos, de autoria do Sr. Antônio, tiradas na Casa de Saúde Santa Fé, as
quais  buscam  retratar  as  denúncias  por  ele  feitas;  solicitam  por  fim  que,  caso
constatada a veracidade das denúncias feitas, ou de alguma delas, sejam tomadas as
medidas cabíveis;

nº 10.403/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Ouvidoria  de  Polícia  do  Estado  pedido  de  providências,  acompanhado  dos
documentos  apresentados  a  esta  comissão  (Reds  2012-000875558-001,  de
28/4/2012;  Termo de  Declarações  prestadas  na 4ª  DRPC,  de  2/5/2012;  Ficha  de
Atendimento da Corregedoria PMMG 2013000001993,  de 8/8/2013; e Reds 2014-
009138610-001),  bem  como  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  14ª  Reunião
Ordinária desta comissão, realizada em 18/6/2014, em que consta o relato de Ivan
Francisco Moreira de Oliveira sobre alterações realizadas em ocorrência de acidente
de  trânsito,  para  averiguar  as  denúncias  da  ocorrência,  em  tese,  do  delito  de
falsidade ideológica, previsto no art. 297 do Código Penal, bem como da prática de
ameaças por parte de policiais militares contra o denunciante;

nº 10.404/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à 4ª
Delegacia  de  Segurança  Pública  de  Sete  Lagoas  pedido  de  providências,
acompanhado  dos  documentos  apresentados  a  esta  comissão  (Reds  2012-
000875558-001,  de  28/4/2012;  Termo de Declarações  prestadas na 4ª  DRPC,  de
2/5/2012;  Ficha  de  Atendimento  da  Corregedoria  PMMG  2013000001993,  de
8/8/2013; e Reds 2014-009138610-001), bem como do trecho das notas taquigráficas
da 14ª Reunião Ordinária desta comissão, realizada em 18/6/2014, em que consta o
relato  de  Ivan  Francisco  Moreira  de  Oliveira  sobre  alterações  realizadas  em
ocorrência de acidente de trânsito, para apurar a ocorrência da prática, em tese, dos
delitos  de  lesão corporal  no  trânsito,  falsidade ideológica e  ameaça por  parte  de
policiais militares contra o denunciante;

nº 10.405/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República, ao governador do Estado, à Ouvidoria de Polícia de Minas
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Gerais, ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio
Comunitário  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências,
acompanhado  dos  trechos  finais  das  notas  taquigráficas  da  14ª  Reunião
Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 23/5/2014 na Casa
de Saúde Santa Fé,  em Três Corações,  que contêm as denúncias  da Sra. Maria
Angélica  Rafael  sobre  suposto  abuso  de  poder  e  de  autoridade  cometidos  por
policiais militares  que atuam naquele município e região,  para que tais denúncias
sejam averiguadas e, caso constatada sua veracidade, no todo ou em parte, sejam
tomadas as medidas cabíveis;

nº 10.406/2014, 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  pedido  de  providências,  acompanhado  dos
documentos  apresentados  a  esta  comissão  (Reds  2012-000875558-001,  de
28/4/2012;  Termo de  Declarações  prestadas  na 4ª  DRPC,  de  2/5/2012;  Ficha  de
Atendimento da Corregedoria PMMG 2013000001993,  de 8/8/2013; e Reds 2014-
009138610-001),  bem  como  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  14ª  Reunião
Ordinária desta comissão, realizada em 18/6/2014, em que consta o relato de Ivan
Francisco Moreira de Oliveira sobre alterações realizadas em ocorrência de acidente
de trânsito, para, exercendo sua competência de fiscalização da atividade policial,
apurar  as  denúncias  da  ocorrência,  em  tese,  do  delito  de  falsidade  ideológica-,
previsto no art. 297 do Código Penal, bem como da prática de ameaças por parte de
policiais militares contra o denunciante;

nº 10.407/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte pedido de providências para avaliar
a  existência  de  justa  causa  na  instauração  do  inquérito  policial  nº  1234431-
67.2011.813.0024, atualmente em curso perante esse juízo;

nº 10.408/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Centro  de  Apoio  Operacional  da  Promotoria  de  justiça  Criminal  da  Comarca  da
Capital  pedido  de  providências  para  avaliar  a  existência  de  justa  causa  para  a
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instauração do inquérito policial nº 1234431-67.2011.8.13.0024, atualmente em curso
perante esse juízo;

nº 10.409/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidência desta  Casa pedido  de  celeridade na tramitação do Projeto  de  Lei  nº
127/2011,  que estabelece  a  Política  Estadual  da  Pessoa  com  Deficiência  para  o
Estado de Minas Gerais e dá outras providências;

nº 10.410/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  às  Secretarias  de
Estado  de  Saúde,  de  Educação,  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  e  de
Transporte e Obras Públicas, à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, à
Ouvidoria  do  Ministério  Público  do  Estado,  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos;
à Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos, ao Sr. Leonardo Costa Coscarelli,
promotor de justiça de Defesa dos Direitos dos Idosos, à Secretaria Municipal-Adjunta
de  Direitos  de  Cidadania  da  Secretaria  Municipal  de  Políticas  Sociais  de  Belo
Horizonte,  à  coordenadora  municipal  da  Pessoa  Idosa  da  Prefeitura  de  Belo
Horizonte, ao Sr. Bruno Martins Soares, coordenador do Núcleo de Atendimento às
Vítimas  de  Crimes  Violentos,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  15ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão,  realizada  em  25/6/2014,
destinada a debater os resultados do III Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso:
Qualidade  de  Vida  e  Envelhecimento  e  do  documento  apresentado  na  referida
reunião,  com relação às  propostas  deliberadas  no III  Fórum  e  do  II  Fórum,  este
realizado em 2013.

São aprovados os relatórios de visitas realizadas à Casa de Saúde Santa Fé, em
Três Corações, e ao Centro de Referência em Direitos Humanos, em Betim, os quais
vão publicados 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, 2 de julho de 2014.
Rogério Correia, presidente.
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RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Casa de Saúde Santa Fé - Três Corações
Apresentação

A requerimento dos deputados Durval Ângelo e Maria Tereza Lara, a Comissão de
Direitos  Humanos  visitou,  em  23/5/2014,  a  Casa  de  Saúde  Santa  Fé,  em  Três
Corações, com a finalidade de conhecer a realidade local, os principais problemas e
as dificuldades enfrentadas.

Além da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro Leão, a visita
contou com as seguintes presenças: Cosme Ferreira do Nascimento, vice-prefeito de
Três  Corações;  Francisca  Filomena,  vereadora  de  Três  Corações;  Genilson Cruz,
assessor  do  deputado  federal  Nilmário  Miranda;  Magda  Levantezi,  coordenadora-
geral adjunta de Hanseníase e Doenças em Eliminação da Secretaria de Vigilância
em  Saúde  do  Ministério  da  Saúde;  Henrique  Timo  Luz,  diretor  assistencial  da
Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig;  Tiago  Sávio  Moreira
Possas,  assessor  do  Complexo  de  Reabilitação  e  Cuidado ao  Idoso da Diretoria
Assistencial  da Fhemig;  Nilo  Moysés Júnior,  diretor  hospitalar  da  Casa de Saúde
Santa Fé; Ricardo Masson, gerente assistencial e médico da Casa de Saúde Santa
Fé;  Luiz  Antônio  Corrêa,  profissional  de  enfermagem  da  Fhemig;  Maria  Lúcia
Barcelos,  diretora  do  Sind-Saúde;  Thiago  Pereira  da  Silva  Flores,  coordenador
nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase -
Morhan; Antônio Marcus de Souza Helino, representante da comunidade da Casa de
Saúde Santa Fé.

Relato
Na casa de saúde, a comissão foi recebida pelas autoridades mencionadas, que

acompanharam os parlamentares. A visita integra o planejamento da Comissão de
Direitos  Humanos  de visitar  as  quatro  casas  de  saúde  remanescentes  do  antigo
sistema de internação compulsória de pessoas afetadas pela hanseníase, criado pelo
então  presidente  Getúlio  Vargas,  na  década  de  1940.  A  Fhemig  é  atualmente
responsável pela administração das antigas colônias de hansenianos.

O ex-Sanatório ou Colônia Santa Fé, hoje Casa de Saúde, foi inaugurado em 1942
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na zona rural de Três Corações com o objetivo de receber até 1.600 pacientes de
hanseníase no Sul de Minas Gerais, onde, à época e nas décadas anteriores, havia
alta incidência dessa doença, cujo tratamento era pautado pelo isolamento total dos
pacientes. Em sua estrutura e arquitetura, havia setores "doentes" e "sadios", nestes
incluídas residências de funcionários não doentes (mas a maioria dos funcionários
era  hanseniano),  do  capelão,  das  freiras  enclausuradas,  área  administrativa,
laboratório,  farmácia, almoxarifado e preventório,  este último para que as crianças
parentes  dos  internos  ficassem  em  observação  até  a  exclusão  da  doença.  Para
adentrar os setores "doentes", era necessário o uso de vestimenta adequada, a qual
deveria ser retirada na saída e lavada em seguida, e toda a lógica de funcionamento
da colônia  pautava-se pela  segregação dos hansenianos.  Apesar  de,  nas  últimas
quatro décadas, o conhecimento adequado acerca da hanseníase ter permitido uma
mudança  radical  na  abordagem  da  doença  e  de  terem  surgido,  nos  anos  mais
recentes, políticas públicas que visam à reparação dos danos sofridos pelos antigos
pacientes submetidos ao isolamento e à segregação, os (ex-)hansenianos são ainda
vitimados por forte estigma e preconceito.

A  Casa  de  Saúde  Santa  Fé  impressiona  inicialmente  por  sua  dimensão  -
assemelha-se a uma fazenda - e pelos grandes prédios espalhados em seu interior -
muitos  dos  quais  abandonados,  total  ou  parcialmente.  Conforme  informado  pelas
autoridades  da Fhemig  e  da  casa de  saúde  presentes  na  visita,  lá  residem,  em
caráter  permanente,  168  pessoas,  distribuídos  entre  a  enfermaria  masculina  (16
homens  internos),  a  enfermaria  feminina  (10  mulheres  internas)  e  a  área
"comunitária"  ou  domiciliar,  com  42  pacientes  compulsórios/asilares  residindo  em
casas e mais 100 familiares seus, alguns dos quais também trabalham na casa de
saúde.  Nota-se,  entre os  pacientes,  a  prevalência de idosos,  mas há,  entre seus
familiares, pessoas de todas as faixas etárias, inclusive crianças.

A  visita  iniciou-se  pela  área  "comunitária",  onde  se  encontra  boa  parte  das
residências dos moradores permanentes da casa de saúde, uma pequena praça e
uma  quadra.  A  comissão  pôde  perceber,  nesse  local,  abandono,  devido
principalmente  ao  estado  de  conservação  das  residências,  à  inexistência  de
asfaltamento  e  de  capinação.  Segundo  o  representante  dessa  comunidade  de
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moradores da casa de saúde, que acompanhou a visita, é comum surgirem cobras,
inclusive  nas  casas,  e  há  locais  com mau cheiro  devido  à  rede  de esgotamento
sanitário,  que  também  passa  por  uma penitenciária  próxima  dali.  As  autoridades
presentes esclareceram, nesse momento, que as crianças vão à escola em ônibus da
prefeitura,  que  as  famílias  recebem  cestas  básicas  e  que  não  pagam  pelo
fornecimento  de  água  e  de  energia  elétrica,  o  qual  não  é  feito  de  forma  direta,
respectivamente,  pela  Copasa-MG  e  pela  Cemig.  Os  representantes  da  Fhemig
afirmaram que a instituição deseja regularizar toda essa situação, inclusive em termos
fundiários e de urbanização daquela área, de modo que as famílias ali  residentes
possam ter condições de vida adequadas. Para tal, contam com a parceria e atuação
direta da prefeitura.

Ainda nesse momento da visita, os representantes da Fhemig e da casa de saúde
explicaram que a incidência e a recidiva da hanseníase são hoje baixas e que o
tratamento,  ao  qual  inexiste  resistência,  dá-se  em  geral  por  meio  de  controle
ambulatorial. Esclareceram também que, na Casa de Saúde Santa Fé, são ofertados
tratamento policlínico, equipe multidisciplinar e acompanhamento, tanto em domicílio
quanto na enfermaria, aos hansenianos. Há, também, um centro de reabilitação, já
aberto  para  o  atendimento  da  população  em  geral,  e  existe  a  intenção  de  se
transformar a casa de saúde em um centro de referência tanto para a reabilitação
quanto para o atendimento de urgência e de emergência, sendo esse o atual projeto
da Fhemig para o local. Enfatizaram, nesse sentido, que, das quatro antigas colônias
de hansenianos integradas ao sistema Fhemig em 2007, a Santa Fé foi a primeira a
se conveniar ao Sistema Único de Saúde, nesse mesmo ano.

O deputado Adelmo Carneiro Leão destacou a necessidade de integração colegiada
entre as três esferas de governo - União, estado e município - nesse projeto, o que foi
corroborado  pela  deputada  Maria  Tereza  Lara.  A  representante  do  Sind-Saúde
comentou, nesse mesmo local da visita, sobre a necessidade de a Fhemig ter maior
agilidade na contratação de profissionais de saúde para a casa de saúde, pois há
escassez de pessoal. Já os representantes dessa instituição esclareceram que, de
fato,  há  necessidade  de  mais  um  médico  e  quatro  técnicos  de  enfermagem  no
momento, apesar de a assistência prestada na casa de saúde ser diferenciada do
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restante do País por contar com uma equipe multidisciplinar com boa relação número
de médicos/pacientes.

Na  sequência,  a  visita  prosseguiu  para  a  enfermaria  masculina,  a  enfermaria
feminina,  o  hospital  e  o  centro  de  reabilitação.  Em  todos  esses  locais,  os
parlamentares presentes conversaram com alguns dos pacientes e pôde-se verificar,
principalmente, a necessidade de limpeza e capinação e de reformas e melhorias
prediais e estruturais, aí incluídos diversos outros prédios ao longo do caminho e as
vias de acesso a eles, tudo em estado de conservação bastante precário. No caso do
hospital, a ala visitada, no segundo andar, apresentava forte mau cheiro, e o terceiro
e último andar encontrava-se em ruínas. Segundo representante da Fhemig, pode-se
investir em uma reforma, adequação e expansão, de modo a contemplar o projeto
atual da instituição para a Casa de Saúde Santa Fé. O mesmo foi dito no centro de
reabilitação, onde puderam ser vistos vários pacientes, em tratamento, procedentes
do município e região.

Conclusão
Ao final da visita, foi realizada audiência pública na própria Casa de Saúde Santa

Fé,  na qual  a Comissão de Direitos Humanos anunciou que seriam apresentados
requerimentos para  encaminhamento  de  ofício  aos  órgãos  e  autoridades  cabíveis
solicitando providências, principalmente no sentido de:

- promover a regularização fundiária dos domicílios existentes na Casa de Saúde
Santa Fé, incluindo a doação de casas e seus respectivos terrenos a seus ocupantes,
bem como a regularização do fornecimento, pelos órgãos competentes, dos serviços
de energia elétrica, iluminação pública, água, esgotamento sanitário, limpeza urbana,
entre  outros  serviços  básicos  ali  necessários,  além  de  ações  voltadas  para  a
urbanização  daquela  área,  inclusive  por  meio  de  parcerias  com  a  administração
municipal;

-  complementar  o  quadro  de  pessoal  da  Casa  de  Saúde  Santa  Fé,  conforme
demanda apresentada pelos representantes da Fhemig, a saber, um médico e quatro
técnicos de enfermagem;

- averiguar denúncias apresentadas por membros da comunidade de moradores da
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Casa  de  Saúde  Santa  Fé  sobre  irregularidades  quanto  às  condições  de  saúde,
tratamento e moradia naquela localidade e, sendo o caso, tomar as medidas cabíveis.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Maria  Tereza  Lara  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Duarte  Bechir  -  Rômulo  Viegas  -

Sebastião Costa.
RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos
Local visitado: Centro de Referência em Direitos Humanos em Betim

Apresentação
A requerimento  do  deputado  Durval  Ângelo,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos

visitou, em 28/5/2014, o Centro de Referência em Direitos Humanos em Betim, com o
objetivo de conhecer o trabalho do centro e oferecer apoio às ações de proteção e de
garantia de direitos.

Além do deputado Durval Ângelo, presidente da comissão, e da deputada Maria
Tereza Lara, a visita contou com a presença da Sra. Leila Íris Borges, coordenadora
do centro. Fazem parte ainda da equipe do centro: Sras. Maria Aparecida, assistente
social;  Ana  Paula  Lacerda,  psicóloga;  Srs.  Wellington  Coelho,  advogado;  Márcio
Lana, agente mobilizador social; Odair José Freitas, agente social; Marcos Glaydson,
estagiário de direito; e Sra. Bárbara Gabriela, secretária.

Relato
O Centro de Referência em Direitos Humanos, Casa dos Direitos Guimarães Rosa,

foi inaugurado em abril deste ano. É o mais recente de um total de 40 centros que
estão em funcionamento no País. Funciona com o apoio da Secretaria Nacional de
Direitos Humanos da Presidência da República.

Os  Centros  de  Referência  em  Direitos  Humanos  possibilitam,  principalmente,  o
acesso da população de baixa renda a serviços essenciais como assistência jurídica
e documentação civil básica, contribuindo com a conquista dos direitos individuais e
coletivos.

A Casa dos Direitos Guimarães Rosa, situada bem próximo à Rodovia Fernão Dias
(BR-381),  em  área  com  grande  fluxo  de  pessoas,  encontra-se  aberta  a  toda  a
comunidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Presta serviços
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como atendimento jurídico, social e psicológico, informações sobre direitos e serviços,
capacitação em direitos humanos, mediação de conflitos, produção de conhecimento
e apoio e articulação entre os diversos setores públicos e os movimentos sociais.

A maior demanda do centro é a emissão de documentos. Seu atendimento está
interligado  ao  Disque  100  (Disque  Direitos  Humanos),  recebendo  denúncias  da
região. Apesar do pouco tempo de funcionamento, o centro já prestou assistência aos
atingidos por  duas desocupações no município:  foram retiradas de  forma violenta
cerca de 60 famílias da Vila das Flores, e 20 da Granja São João.

A casa tem atuado ainda junto a usuários de crack, à comunidade LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais,  Travestis  e Transexuais)  e aos imigrantes haitianos, os quais  o
centro considera ser seu maior desafio, devido às diferenças culturais e religiosas.
Segundo a coordenadora, há cerca de 450 refugiados haitianos em acampamentos
na região de Várzea das Flores, na divisa de Betim e Contagem, e em Esmeraldas,
na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Muitos  haitianos  foram  encontrados
trabalhando  em  situação  análoga  à  escravidão  e  enfrentam  ainda  problemas  de
moradia, de saúde e de acesso à educação.

A  coordenadora  do  centro  enfatizou  ainda  a  necessidade  de  fortalecer  a
interlocução com a Prefeitura Municipal de Betim e com outros órgãos e entidades de
apoio aos direitos humanos, bem como a aquisição de recursos para manutenção de
suas atividades.

Conclusão
A comissão cumpriu o objetivo da visita,  qual  seja conhecer  as  instalações e o

trabalho do Centro de Referência em Direitos Humanos em Betim, e colocou-se à
disposição para contribuir no fortalecimento e na garantia de direitos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Durval Ângelo - Maria Tereza Lara - Sebastião Costa - Duarte Bechir.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/7/2014
Às  9h45min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Salto  da  Divisa  o  deputado

Rogério Correia, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
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presidente, deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior,  a qual é dada por aprovada e a subscreve. A presidência
informa que a reunião se destina a debater possíveis violações de direitos humanos
decorrentes  dos  impactos  da  construção  do  Empreendimento  Itapebi,  atualmente
TermoPernambuco S.A., no Município de Salto da Divisa. A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Irenilde  Dias  da  Silva,
vereadora  de  Salto  da  Divisa;  Olga  Maria  Cunha  Peixoto,  gestora  da  Secretaria
Municipal de Assistência Social;  Maria Albanita Roberta de Lima, subsecretária de
Assistência Social da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e
presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais;  Maria de
Fátima Pereira dos Santos,  secretária  do Grupo de Apoio de Defesa dos Direitos
Humanos de Salto da Divisa, e Joaquina Júlia Martins, assessora técnica do Consea-
MG;  e  os  Srs.  Padre  João,  deputado  federal;  Leomar  Gonçalves  dos  Santos,
presidente da Câmara Municipal de Salto da Divisa; Rodrigo Rocha Gonçalves, vice-
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Salto  da  Divisa;  Everaldo  José  Nascimento,
vereador de Salto da Divisa; Lucas Pinheiro dos Santos, vereador de Salto da Divisa;
Carlos Henrique Carvalho, vereador de Salto da Divisa;  José Osmar Coelho Lins,
assessor, representando o Sr. Rogério Veiga Aranha, superintendente da Secretaria
do Patrimônio da União em Minas Gerais; Bruno de Souza Ronconi, advogado dos
Atingidos pela Barragem de Itapebi-Eunápolis (BA); Gildásio Santos, conselheiro do
Movimento Nacional de Direitos Humanos, que são convidados a tomar assento à
mesa. O presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2014.
Durval Ângelo, presidente.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/7/2014
Às  10h44min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado
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(substituindo o deputado Gustavo Perrella, por indicação da liderança do BAM) e os
deputados Sebastião Costa, Gustavo Corrêa, Arlen Santiago (substituindo o deputado
Duilio de Castro, por indicação da liderança do BAM) e João Leite (substituindo o
deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da liderança do BTR) da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
Lei  nºs  5.298,  5.302,  5.304,  5.312,  5.318 e  5.320/2014  (deputado  Dalmo Ribeiro
Silva);  5.297,  5.305,  5.310,  5.311,  5.313 e  5.315/2014 (deputado  André  Quintão);
5.299, 5.303, 5.306 e 5.308/2014 (deputado Leonídio Bouças); 5.295, 5.301, 5.307 e
5.317/2014 (deputado Luiz Henrique); 5.309/2014 (deputado Sebastião Costa); 5.300
e  5.319/2014  (deputado  Gustavo  Perrella);  e  5.296,  5.314,  5.316  e
5.321/2014(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 é aprovado, em turno
único,  o parecer  que conclui  pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade do
Projeto  de  Lei  nº  5.279/2014  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de
redistribuição). Registra-se a ausência do deputado Arlen Santiago. O Projeto de Lei
nº 3.435/2012 é retirado da pauta por determinação do presidente da comissão por
não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  3.776/2013  e
4.833/2014 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Arlen
Santiago, aprovado pela comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.287/2013,
no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
respectivo  relator,  deputado  Sebastião  Costa.  São  convertidos  em  diligência  à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária o Projeto de Lei nº 4.859/2014 e, ao Procon
do Ministério Público do Estado, o Projeto de Lei nº 4.913/2014 (relator: deputado
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Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição).  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade  e legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.272/2014
(relator:  deputado Sebastião Costa) e 5.294/2014 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro
Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
5.112 e 5.281/2014 (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, 10 de julho de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Adalclever  Lopes  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz

Henrique - Gilberto Abramo.
ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
2/7/2014

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e
Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado  Durval  Ângelo,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a
reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a ocorrência de violação de direitos
humanos no âmbito do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Betim. A seguir, comunica o
recebimento do ofício do Cel. PM Divino Pereira de Brito, chefe do Estado Maior e
subcomandante-geral da PMMG, explicando que os convocados, devido aos eventos
da Copa do Mundo de 2014, não poderão comparecer a esta audiência pública e
solicitando que seja remarcada. Em razão do não comparecimento dos convidados e
convocados, os deputados Durval Ângelo e Sargento Rodrigues tecem considerações
sobre  o  assunto  em  tela,  conforme  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  O
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presidente remarca a audiência pública para às 9 horas do dia 16/7/2014. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia,  Sebastião  Costa  e  Zé  Maia,  membros  da
supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Cabo  Júlio.  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  a  situação  de  invisibilidade  em  que  se  encontram  os  povos  ciganos  no
Estado. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício dos
Srs. Dhiancesar P. Lopes, secretário executivo do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos - Conedh-MG -, encaminhando relatório de visita ao presídio de
Curvelo, para tomada de providências quanto a violações de direitos; Genney Randro
Barros de Moura, promotor de justiça da Promotoria Especializada na Fiscalização da
Atividade Policial,  de  Uberlândia,  informando  que o  inquérito  civil  instaurado  para
apurar notícia de desvio de função, supostamente desencadeado por ordem do Ten.-
Cel.  Wesley  Barbosa,  foi  arquivado.  Comunica  também  o  recebimento  de
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios dos Srs. João Batista da Silva, chefe do Serviço de Auditoria MG-
MS do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (3/7/2014); Rômulo de Carvalho
Ferraz, secretário de Defesa Social (4/7/2014); das Sras. Maria Coeli Simões Pires,
secretária de Casa Civil; Claudia Spranger e Silva Luiz Motta, promotora de justiça de
Defesa dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Controle Externo da Atividade
Policial, e dos Srs. Leandro Guimarães Guedes, chefe da Assessoria Parlamentar do
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Ministério  da Justiça, Oliveira Santiago Maciel,  chefe da Polícia Civil  (5/7/2014).  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cláudia
de Cássia Vieira Batista Aguiar,  diretora de Temáticas Especiais  da Secretaria  de
Educação, representando Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária dessa pasta; Macaé
Maria  Evaristo,  secretária  de  Educação  Continuada,  Alfabetização,  Diversidade  e
Inclusão do Ministério  da Educação;  Letícia Baptista Gamboge Reis,  delegada de
polícia e Adriana Maria Amado da Costa de Andrade, subinspetora de investigadores,
doutoranda em sociologia, desigualdade docial e mediação de conflitos na UFMG,
subcoordenadora  temática  de  Direitos  Humanos da Acadepol  -  DH2:  Criminologia
Aplicada à Investigação Policial, gerente de Acompanhamento de Projetos de Polícia
Comunitária,  Promoção  de  Direitos  Humanos  e  Prevenção  Criminal  -  Media,
representando  Oliveira  Santiago  Maciel,  chefe  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais;
Rosângela  de  Fátima  Sardinha  Pastana,  gerente  de  Assistência  Social,
representando Geraldo Magela Luzia da Silva, secretário de Administração Regional
Municipal  Nordeste  de  Belo  Horizonte;  Rosângela  da  Silva,  coordenadora  de
Promoção  da  Igualdade  Racial  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Elisa
Maciel Costa, presidente da Associação Internacional Maylê Sara Kalí, de Brasília-
DF;  Laraene  Alves  Tolentino  Silva,  assessora  da  Secretaria  de  Administração
Regional  Municipal  Nordeste de  Belo Horizonte,  e os  Srs.  Rogério  Veiga Aranha,
superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais; o Maj. PM Cleverson Natal
de Oliveira, chefe da Seção de Direitos Humanos, representando o Cel. PM Márcio
Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar;  e  os Srs. Edmundo Antônio
Dias  Netto  Junior,  procurador  da  República  dos  Direitos  do  Cidadão;  Rogério  de
Abreu Milhorato, gerente do Distrito de Belo Horizonte-Leste, representando Ricardo
Augusto Simões Campos,  presidente da Copasa-MG; Ronaldo  Antônio Pereira da
Silva, presidente do Conselho Estadual  de Promoção da Igualdade Racial;  Clever
Alves  Machado,  coordenador  especial  de  Políticas  Pró-Igualdade  Racial  da
Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social;  e
Carlos  Amaral,  presidente da Associação Guiemos Kalons,  que são convidados a
tomar assento à mesa. O presidente, na condição de autor do requerimento que deu
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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 10.416/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião,  para  obter  esclarecimentos,  em  audiência  pública,  sobre  a  morte  de
Frederico Alan de Souza Paiva, ocorrida em Coronel Fabriciano;

nº  10.417/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para
ampliar as vagas nas instituições de longa permanência para idosos - Ilpi - e para
contratar  cuidadores  de  idosos  para  essas  instituições  e  para  atendimento  em
domicílio;

nº  10.418/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria Municipal de Políticas Sociais de Belo Horizonte pedido de providências
para vincular recursos a serem destinados à capacitação das instituições de longa
permanência para idosos - Ilpi- e aos cuidadores de idosos dessas instituições;

nº  10.419/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para
vincular  recursos  a  serem  destinados  à  capacitação  das  instituições  de  longa
permanência para idosos - Ilpi- e aos cuidadores de idosos dessas instituições;

nº 10.420/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
aos convidados ausentes e presentes, para conhecimento da situação em que se
encontram os atingidos pela usina hidrelétrica de Itapebi, as notas taquigráficas da
26ª Reunião Extraordinária desta comissão;

nº 10.421/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
presidência  da Copasa-MG pedido de  providências  para a mudança do ponto  de
captação de água no Rio Jequitinhonha para o abastecimento da população de Salto
da Divisa, tendo em vista que bem perto desse ponto ocorre despejo de esgoto e de
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resíduos hospitalares, conforme denúncia apresentada na 26ª Reunião Extraordinária
desta comissão;

nº 10.422/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhada
manifestação de pesar aos familiares, ao MST e à Comissão Pastoral da Terra pelo
falecimento,  no  dia  27/6/2014,  da  Sra.  Maria  Aparecida  Alves,  com  48  anos,
conhecida por todos como Cidona. Ela faleceu em razão de um infarto sofrido durante
a  festa  de  aniversário  do  assentamento  Franco  Duarte,  no  Município  de
Jequitinhonha;

nº 10.423/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
ministro-chefe  da  Secretaria-Geral  da  Presidência  da  República  pedido  de
providências para a constituição de um grupo de trabalho para discutir os impactos e
as condicionantes da instalação e da operação da usina hidrelétrica de Itapebi, no Rio
Jequitinhonha,  atingindo  municípios  na  divisa  dos  Estados  da  Bahia  e  de  Minas
Gerais;

nº 10.424/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado, à Fundação Estadual
do  Meio  Ambiente,  ao  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  e  ao  Conselho
Estadual de Assistência Social, para conhecimento da situação em que se encontram
os atingidos pela usina hidrelétrica de Itapebi, as notas taquigráficas da 26ª Reunião
Extraordinária desta comissão;

nº 10.425/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia
Militar,  pedido  de  providências  para  a  apuração  de  extermínio  de  animais  nas
imediações das Rodovias BR-367, entre Salto da Divisa e Jacinto, e BA-275, entre
Salto  da  Divisa  e  Itagimirim  (BA),  como o  ocorrido  no  dia  11/4/2014,  quando  12
jumentos foram mortos a tiros próximo à entrada do Município de Salto da Divisa;

nº 10.426/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia
Militar pedido de providências para a apuração da ameaça de morte ao Sr. Aldemir
Silva  Pinto,  conforme  Reds  2014-013894695-001,  e  para  a  garantia  da  sua
integridade física.
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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, 10 de julho de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.693/2013

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública, atendendo
a  requerimento  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  requer  seja  encaminhado  ao
Diretor  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  pedido  de  informações sobre  a
quantidade de hectares da reserva do Parque Estadual do Rio Doce atingidos por
incêndio nos últimos dez anos.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 10/5/2013 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 Comissão de Segurança Pública realizou, em 26/4/2013, audiência pública para

discutir a implementação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no Município de
Timóteo, na região do Vale do Rio Doce. Destaca-se que somente a população do
Vale do Aço e seu Colar Metropolitano, pertencentes a essa região, é de mais de 800
mil  pessoas  e  possui  poucas  unidades  dos  bombeiros,  sendo  um  batalhão  em
Governador  Valadares,  uma  companhia  em  Ipatinga  e  um  pelotão  em  Coronel
Fabriciano.

Durante a audiência foi lembrado que a cidade sedia, juntamente com Marliéria e
Dionísio,  o  Parque Estadual  do  Rio Doce,  com 35.970 hectares,  e que todo ano
acontecem incêndios na área. O mais grave, em 2011, provocou a destruição de 67
hectares  de  mata  nativa.  Segundo  informações  colhidas  durante  a  audiência,  o
trabalho de combate inicial a incêndios é efetuado por brigadistas da empresa Aperan
(antiga Arcelor Mittal).
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Diante dos relatos e fatos apurados durante a audiência, a Comissão de Segurança
Pública entendeu que era necessário solicitar mais informações ao Instituto Estadual
de  Florestas  -  IEF  -  sobre  a  área do Parque Estadual  do  Rio  Doce atingida  por
incêndios florestais nos últimos dez anos, com o objetivo de melhor dimensionar os
impactos da ausência de uma unidade do Corpo de Bombeiros na região.

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da Constituição do
Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de  encaminhar,  por
intermédio  da  Mesa,  pedido  escrito  de  informação  a  dirigente  da  administração
indireta do Estado. Ainda, conforme o disposto no art. 62, inciso XXXI, também da
Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

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

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.693/2013 na

forma originalmente proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.612/2013
Mesa da Assembleia

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

Pessoa com Deficiência requer ao presidente da Assembleia que solicite à secretária
de Estado de Educação informações sobre a redução do atendimento às pessoas
com deficiência visual pelo Instituto São Rafael, especificamente sobre o fechamento
de uma de suas salas de recursos.
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Publicada  no Diário  do  Legislativo,  em  26/9/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  solicita  à  secretária  de  Estado  de  Educação

informações  sobre  o  fechamento  de  uma das  salas  de  recursos  do  Instituto  São
Rafael,  que,  segundo  denúncia  apresentada  na  15ª  Reunião  Extraordinária  da
Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência,  reduziu  o
atendimento a pessoas com deficiência visual.

De acordo com a Resolução SEE nº 757, de 2006, o Instituto São Rafael é uma
escola estadual especializada voltada à escolarização, habilitação e reabilitação de
deficientes visuais. Além disso, capacita docentes e presta apoio técnico às escolas
comuns e outras instituições de ensino.

Como toda instituição de ensino, o Instituto São Rafael tem assegurada pela Lei de
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  Lei  Federal  nº  9.394,  de  1996  -  as
prerrogativas de elaborar e executar sua proposta pedagógica e de administrar seu
pessoal e recursos materiais e financeiros. Desse modo, a instituição de ensino tem
liberdade para determinar o uso de suas instalações e as formas do atendimento que
presta à população. O fechamento de sala de recursos no Instituto São Rafael, ou o
estabelecimento de nova finalidade para o espaço, caso tenha ocorrido, seria um ato
discricionário, respaldado pela legislação.

No  entanto,  apesar  da  discricionariedade  do  ato,  julgamos  pertinente  o
requerimento em questão, pois mesmo que não tenha ocorrido redução do número de
pessoas com deficiência visual atendidas pelo Instituto São Rafael,  é fundamental
que a sociedade seja informada sobre que opções de inclusão lhes são oferecidas no
Estado. Entendemos que a divulgação desse tipo de informações é um dos papéis a
serem  desempenhados  pela  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência desta Casa.

Por fim, cumpre ressaltar que o requerimento em questão é respaldado pelo art. 54,
§ 2º, da Constituição Estadual, que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de
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solicitar informações a dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.
Desse modo, somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.612/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.720/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  Extraordinária  das  Águas,

atendendo a requerimento do deputado Almir Paraca, solicita seja encaminhado ao
presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -  Copasa -  pedido de
informações sobre os problemas enfrentados pela estação de tratamento de esgoto
do Município de Três Marias e o cronograma de retorno completo às atividades.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 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 Comissão Extraordinária das Águas realizou, em 21/8/2013, audiência pública no

Município  de  Três  Marias,  que  teve  por  finalidade  ouvir  os  Comitês  de  Bacias
Hidrográficas  do  Entorno da Represa de  Três  Marias,  dos  Afluentes  do  Alto  São
Francisco e do Rio Pará e discutir questões relacionadas ao uso da água e à gestão
de recursos hídricos.

Em todo o Estado, há 36 comitês de bacias hidrográficas, dez deles ligados ao Rio
São Francisco e três na Região Central, onde se localiza Três Marias, município que
abriga uma grande usina hidrelétrica.

Durante a reunião, foi relatada a luta dos comitês, entre eles o do Rio Pará, para
concluir os planos diretores de recursos hídricos. O plano diretor é um instrumento
que norteia a gestão da bacia hidrográfica e a utilização das verbas públicas para as
ações de recuperação e revitalização do rio, tais como a instalação de estações de
tratamento de esgoto e os aterros sanitários. Nessa reunião, foi ressaltado ainda que,
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entre os projetos positivos com bons resultados na Bacia Hidrográfica do Rio Pará,
está o de captação da água de chuva, iniciado em 2000.

A Copasa enfrenta em Três Marias problemas com a estação de tratamento de
esgoto  -  ETE -,  construída  sem  a  fiscalização  da  empresa.  Segundo  a  empresa
relatou na reunião, há falhas no projeto técnico e na construção da ETE, e o gás
gerado no processo de tratamento da estação não é recolhido, causando problemas
por seu alto poder de corrosão, poluindo ainda o ambiente e gerando mau cheiro. Por
isso, justificou a Copasa, foi necessário interromper as atividades da estação, para
limpeza e reparos da tubulação corroída.

Até  que  se  resolva  o  problema,  todo  o  esgoto  da  cidade  está  sendo  lançado
diretamente no Córrego Barreiro Grande, afluente do Rio São Francisco. A Secretaria
de Meio Ambiente de Três Marias informou que o rio está agonizando na região, em
virtude da poluição lançada nele  dia a  dia.  A população passa por  uma situação
ímpar, pois não dispõe de água mesmo vivendo às margens do Rio São Francisco.

Dessa forma, tendo em vista o tema tratado, é pertinente à Comissão Extraordinária
das Águas requisitar da Copasa as informações solicitadas.

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da Constituição do
Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de  encaminhar,  por
intermédio  da  Mesa,  pedido  escrito  de  informação  a  dirigente  da  administração
indireta do Estado. Ainda, conforme o disposto no art. 62, inciso XXXI, também da
Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

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

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.720/2013 na

forma originalmente proposta.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.681/2013
Mesa da Assembleia

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

presidente da Assembleia seja encaminhado à secretária de Estado de Planejamento
e  Gestão  pedido  de  informações  acerca  das  unidades  de  conservação  com
regularização fundiária prevista para 2014.

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

Fundamentação
A proposta busca obter informações acerca da regularização fundiária de unidades

de conservação - UCs - prevista para o ano de 2014 e origina-se da Proposta de
Ação  Legislativa  nº  1.968/2013,  a  qual  solicitava  a  alteração do  Programa 109 -
Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação -, da proposta de revisão do
PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2014,  para  restaurar  a  Ação  4038  -
Regularização Fundiária de Unidades de Conservação.

O diretor-geral  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF -,  em audiência  pública
promovida  pela  ALMG  no  âmbito  do  monitoramento  do  PPAG  no  ano  de  2013,
afirmou  que  a  regularização  fundiária  é  prioridade  do  instituto,  mas  indicou  um
passivo de 350.000 a 400.000ha de áreas sem regularização fundiária nas UCs de
Minas Gerais, dado alarmante, com sérias consequências na vida dos proprietários
de  terras  abarcadas  por  essas  unidades  e  na  qualidade  da  proteção  da  sua
biodiversidade.

Uma  vez  criada  uma  UC  de  proteção  integral,  ficam  proibidas  atividades
causadoras  de  impactos,  como  cultivo  de  alimentos,  extrativismo  ou  criação  de
animais.  E, nos casos em que a desapropriação e a devida indenização não são
imediatas, não só o proprietário fica impedido de produzir, como fica sem recursos
para adquirir  novas terras  com tal  finalidade.  Quando moradores  não conseguem
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comprovar  a posse de terrenos ou quando são agricultores familiares sem outras
fontes de renda, a situação se agrava ainda mais.

Por  motivos  como  esse,  o  Estado  tem  recebido  duras  críticas.  Na  Assembleia
Legislativa,  o  tema  tem  sido  recorrente  nas  discussões  das  Comissões  de  Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Política Agropecuária e Agroindustrial,
além  de  ser  retomado  anualmente  nas  audiências  públicas  de  monitoramento  e
revisão do PPAG.

Durante o processo de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, foi
restaurada, por meio de emenda popular, a Ação 4038 - Regularização Fundiária de
Unidades de Conservação, com meta física de 75.000 (setenta e cinco mil) hectares
de área a regularizar e meta financeira de R$100.000,00 (cem mil reais).

Estamos  certos  de  que  informações  acerca  da  regularização  fundiária  de  UCs
certamente  contribuirão  para  que  o  Parlamento  mineiro  exerça  a  sua  função  de
fiscalização e coopere com a transparência da aplicação dos recursos financeiros nos
diversos setores de abrangência das políticas públicas.

Por fim, tem-se que a apresentação da proposição se coaduna com a competência
constitucional  do  Poder  Legislativo  de  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder
Executivo, em conformidade com o art. 62, XXXI, da Constituição Mineira. Além disso,
o  art.  100,  IX,  do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais
assegura  a  competência  das  suas  comissões  para  encaminhar  pedidos  de
informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.681/2013 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.647/2014
Mesa da Assembleia

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

Tecnologia  requer  ao  presidente  da  Assembleia  que  encaminhe  à  secretária  de



466
____________________________________________________________________________

Estado  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  estrutura  física  da  Escola
Estadual Doutor Gomes Freire, situada no Município de Mariana.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  23/4/2014,  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,  que  solicita  à  secretaria  de  Estado  de  Educação

informações sobre a estrutura física da Escola Estadual Doutor Gomes Freire, situada

no Município de Mariana,  foi  motivado por denúncia apresentada por  Carlos  Brito

Pinheiro, pai de aluno e membro do colegiado escolar da instituição em questão.

De acordo com o denunciante, no prédio da escola não há refeitório, pátio para a

realização  de  atividades  extraclasse  e  laboratório  de  informática;  o  estado  de

conservação da rede de drenagem é precário; há vazamentos na rede hidráulica; o

muro  externo  tem  rachaduras  e  rebocos  soltos.  Esses  problemas  prejudicam  o

aprendizado dos  alunos,  colocam em risco sua integridade física  e também a de

funcionários da instituição.

Caso  a  descrição  da  escola  de  fato  corresponda  ao  relato  apresentado,  é

inequívoco que a instituição não tem condições para acolher adequadamente seus

alunos  e  funcionários.  Desse  modo,  é  pertinente  o  pedido  de  informações  ora

apresentado.

Cumpre-nos ressaltar  que o pedido de informações a órgão do Poder Executivo

integra  o  rol  das  competências  fiscalizatórias  desta  Casa  Legislativa,  conforme

disposto no art. 54, § 2º, da Constituição Estadual. Desse modo, não vislumbramos

óbices ao requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.647/2014.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de julho de 2014.

Alencar da Silveira Jr., relator.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 10/7/2014, as seguintes comunicações:

Do deputado Celinho do Sinttrocel em que notifica o falecimento da Sra. Hanna
Cristina dos Santos, vítima do desabamento do Viaduto Batalha dos Guararapes, em
3/7/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Celinho do Sinttrocel em que notifica o falecimento do Sr. Frederico
Alan de Souza Paiva, em 5/7/2014, em Coronel Fabriciano. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que notifica o falecimento da Sra. Maria
Aparecida Alves, em 27/6/2014, em Jequitinhonha. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA Nº 2

Acrescentem-se ao Substitutivo n° 1 os seguintes Capítulo III e Anexo V:
"CAPÍTULO III

DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -APA SUL RMBH

Art. ... - O art. 1° da Lei n° 13.960, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.  1°  -  Sob  a  denominação  de  Área  de  Proteção  Ambiental  Sul  Região
Metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul RMBH -, fica declarada área de proteção
ambiental a região situada nos Municípios de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo
Vale, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Ibirité,  Itabirito,  Mário Campos,
Moeda, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo, com
a delimitação geográfica constante no Anexo desta lei.".

Art. ... - O Anexo da Lei n° 13.960, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar na forma
do Anexo V desta lei.".

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2014.
André Quintão - Rogério Correia.

ANEXO V
(a que se refere o art.... da Lei nº ..., de ... de ... de ...)

"ANEXO
(a que se refere o art. 11 da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001)

Memorial descritivo da APA Sul RMBH
O memorial  descritivo da APA Sul RMBH foi elaborado com base nas cartas do

IBGE, escala 1:50.000 - Folhas: SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte; SF-23-X-A-III-1 Rio
Acima; SF-23- X-A-III-2 Acuruí; SE- 23-Z-C-VI-4 Caeté; SF-23-X-A-I-1 Catas Altas;
SF-23-X-A-VI-1-MI- 2609-1 Conselheiro Lafaiete; SF-23-X-A-III-3-MI- 2573-3 Itabirito;
SF-23-X-A-II-2  Brumadinho;  SF-23-X-A-III-4-MI-  2573-4  Ouro  Preto  e  escala
1:100.000  -  Folha  SE-23-Z-D-IV  Itabira  e  tem  a  seguinte  descrição:  "inicia-se  no
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encontro da antiga estrada BH-Nova Lima e o aqueduto da Copasa-MG (ponto 1);
daí, segue por esta estrada em direção à cidade de Nova Lima até seu encontro com
a  divisa  municipal  de  Belo  Horizonte  e  Sabará  (ponto  2);  segue  por  esta  divisa
intermunicipal até a nascente do Córrego Triângulo e daí, a jusante desse córrego,
até sua confluência com o Córrego Cubango ou André Gomes (ponto 3);  segue a
montante deste córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica
1.1OOm (mil e cem metros) (ponto 4); segue por esta curva de nível até seu encontro
com o segundo afluente da margem esquerda do Córrego do Jambreiro, de montante
para jusante (ponto 5); segue a jusante desse canal até seu encontro com o Córrego
do Jambreiro (ponto 6); segue a jusante desse córrego até sua confluência com o
Córrego Carioca (ponto 7); segue a montante deste córrego até sua confluência com
o Córrego Carrapato (ponto 8); segue em direção à nascente deste córrego até a MG-
030 (ponto 9); segue por esta rodovia, no rumo E, até seu cruzamento com o Córrego
Estrangulado (ponto 10); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o
Ribeirão da Mutuca (ponto 11); segue a jusante deste ribeirão até sua confluência
com o Ribeirão dos Cristais - Folha SF-23-X-A- 111-1 Rio Acima (ponto 12); segue a
jusante deste ribeirão até sua confluência com o primeiro afluente da margem direita,
de montante para jusante, após o Córrego dos Pires (ponto 13); segue a montante
deste córrego até o divisor de águas entre o Ribeirão dos Cristais e o Córrego Bela
Fama (ponto 14); segue por esse divisor, em direção N, infletindo para E e SSE, até o
Rio  das Velhas (ponto  15);  segue a jusante  deste  rio  até  sua confluência  com o
Ribeirão  da  Prata  -  Folha  SE-23-Z-C-VI-3  Belo  Horizonte  (ponto  16);  segue  a
montante deste ribeirão até sua confluência com o Córrego da Cachoeira - Folha SE-
23-Z-C-IV-4 Caeté (ponto 17); segue a montante deste córrego até sua nascente na
Serra  do  Espinhaço  (ponto  18);  segue  por  esse  divisor,  em  direção  NE,  até  a
nascente  do  Córrego  Vieira  (ponto  19);  segue  a  jusante  deste  córrego  até  sua
confluência com o Rio São João (ponto 20);  segue a montante deste rio  até sua
confluência com o Córrego Lagoa do Fundão - Folha SF-23-X-A-III-2 Acuruí (ponto
21); segue a montante deste córrego até sua nascente (ponto 22); segue no rumo SE,
ultrapassando o divisor de águas, até a nascente do Córrego Botafogo (ponto 23);
segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Rio Conceição (ponto 24);
segue a jusante do Rio Conceição até sua confluência com o Ribeirão Caraça - Folha
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SE-23- Z-D-IV Itabira (ponto 25); segue a montante deste ribeirão até sua confluência
com o Córrego Brumadinho - Folha SF-23-X-B-I-1 Catas Altas (ponto 26); segue a
montante deste córrego até sua confluência com o Córrego Quebra-Ossos (ponto 27);
segue a montante deste córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota
altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 28); segue por essa curva de nível, em direção
preferencial S-SE, até o cruzamento com o Ribeirão Maquine (ponto 29); segue a
montante deste ribeirão até sua nascente, e, daí,  até o divisor de águas entre os
Córregos Quebra-Ossos e Paracatu (ponto 30); segue por esse divisor, em direção S,
até o limite dos Municípios de Santa Bárbara e Mariana (ponto 31); segue em direção
preferencial  SW, acompanhando os limites entre os Municípios de Santa Bárbara-
Mariana,  Santa  Bárbara-Ouro  Preto  e  Santa  Bárbara-ltabirito,  até  o  ponto  cotado
1.627m (mil seiscentos e vinte e sete metros), na Serra do Espinhaço - Folha SF-23-
X-A-III-2  Acuruí  (ponto  32);  segue  em  direção  SW,  pelo  divisor  de  águas  dos
Córregos do Lobo e Curral de Pedras, até seu encontro com o Rio das Velhas (ponto
33); segue a jusante do Rio das Velhas até a represa do Rio de Pedras (ponto 34);
daí, segue a margem sul dessa represa, em direção W, até o encontro com o Córrego
Farinha Seca (ponto 35); segue a montante deste córrego até sua confluência com o
Córrego das Palmeiras (ponto 36); segue a montante deste córrego, passando pela
Folha SF- 23-X-A-III-2-MI- 2573-4 Ouro Preto, até sua nascente - Folha SF-23- X-A-
III-1-MI-2573-3  Rio  Acima  (ponto  37);  segue  pelo  divisor  de  águas  dos  Córregos
Chancudo e Água Suja, passando pelos pontos cotados 1.053m (mil e cinquenta e
três  metros),  1.082m (mil  e  oitenta e dois  metros)  e 1.083m (mil  e  oitenta  e três
metros), até a coordenada 7.764.000 N (ponto 38); segue por esta coordenada, em
direção W, até o cruzamento com o Rio Itabirito (ponto 39); segue a montante desse
rio até sua confluência com o Córrego da Onça (ponto 40); segue a montante deste
córrego até sua confluência com o Córrego Sumidouro (ponto 41); segue a montante
deste córrego até seu encontro com o terceiro canal de drenagem da margem direita,
de montante para jusante (ponto 42); segue a montante deste canal de drenagem até
sua nascente (ponto 43); daí, passa pelo divisor de águas dos Córregos Sumidouro e
Carioca até a nascente do sétimo afluente da margem esquerda do Córrego Carioca,
de  montante  para  jusante  (ponto  44);  segue  a  jusante  desse  afluente  até  seu
encontro com o Córrego Carioca -  Folha SF-23-X-A-III-3-MI-2573-3 Itabirito (ponto
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45); segue a montante deste córrego até sua nascente na Serra das Serrinhas (ponto
46); segue em direção S-SE até o ponto cotado 1.239m, ao sul do Córrego Mato da
Fábrica (ponto 46-1);  inflete para S-SW até o ponto cotado 1.199m, no divisor de
águas do Córrego do Braço e Córrego Quebra-Pau (ponto 46-2); inflete para SE até o
ponto de cota 1.130m, no interflúvio do Córrego Filipe e do Ribeirão Carioca (ponto
46-3); daí, segue na direção E até o ponto de cota 1.079m (ponto 46-4); segue na
direção SE até o ponto de cota 1.251 m, na cabeceira do Córrego do Sapateiro (ponto
46-5); segue na direção E até encontrar o Ribeirão Sardinha (ponto 46-6); daí, para
montante,  segue  o  curso  do  Ribeirão  Sardinha até  a  confluência  com  o  Córrego
Lagoa dos Porcos e, ainda para montante pelo curso deste último, até a confluência
com  o  Moinho  Velho  (ponto  46-7);  daí,  torna  a  direção  S,  ultrapassa  o  Ribeirão
Burnier, até o ponto de cota 1.270m (ponto 46-8); inflete para S-SW até o ponto de
cota 1.057m, nas proximidades da Capela de São Sebastião (ponto 46-9); daí, segue
para W, cruza a BR-040 e prossegue até o ponto de cota 1.022m (ponto 46-10);
inflete para W-SW até o ponto de cota 1.018m, no divisor de águas dos Córregos
Santo António e Pilar (ponto 46-11); deste ponto, segue por SW até o ponto de cota
957m, nas proximidades da sede da antiga Fazenda Paraopeba (ponto 46-12); ainda
na direção SW, segue até ponto na margem direita do Rio Paraopeba, na Usina da
Companhia Paulista de Ferro Liga (ponto 46-13);  daí segue para jusante pelo Rio
Paraopeba até a Usina Hidrelétrica do Salto (ponto 46-14); desse ponto, na direção
NE, até o ponto de cota 1.135m, no divisor de águas do Córrego do Grilo com o
Ribeirão da Barra (ponto 46-15); daí para NW até o ponto de cota 1.117m (mil cento e
dezessete  metros),  no  divisor  de  águas  do Ribeirão  da  Barra  com o  Córrego da
Barrinha (ponto 46-16); daí segue para N até o ponto de cota 1.139m (mil cento e
trinta e nove metros), na margem direita do Córrego Pessegueiro (ponto 46-17); daí,
segue na direção NW, até o ponto de cota 1.179m (mil cento e setenta e nove metros)
próximo da cabeceira do Córrego Grota do Gentil (ponto 46-18); daí, segue para NW,
ultrapassando o Ribeirão São Caetano e pela sua margem direita atingindo o ponto
de  cota  1.051m  (mil  e  cinquenta  e  um  metros)  (ponto  46-19);  inflete  para  NE,
ultrapassa  o  Córrego  da  Samambaia  até  um  ponto  na  cabeceira  do  Córrego
Campinho (ponto 46-20); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o
Córrego Três Barras - folha SF- 23-X-A-II-2 Brumadinho (ponto 50); segue a jusante
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deste córrego até seu sétimo afluente da margem direita  a partir  deste ponto,  de
montante para jusante (ponto 51); segue a montante deste afluente até sua nascente
e, daí, até o divisor de águas dos Córregos da Estiva e Três Barras (ponto 52); segue
por  este divisor,  em direção W, até  a  nascente do  segundo afluente  da margem
esquerda do Ribeirão Aranha, de montante para jusante (ponto 53); segue a jusante
deste afluente até o Ribeirão Aranha (ponto 54); segue, em direção N, até a curva de
nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 55); segue por esta curva,
em direção NE, infletindo para NW, até a nascente do décimo afluente da margem
esquerda do Ribeirão Piedade, de montante para jusante (ponto 56); segue a jusante
deste  afluente  até  sua  confluência  com  o  Ribeirão  Piedade  (ponto  57);  segue  a
montante deste ribeirão até sua confluência com o Córrego Pau Branco (ponto 58);
segue a montante  deste córrego até  seu encontro  com a curva  de  nível  de cota
altimétrica 1.100m (mil e cem metros) - folha SF-23-X-A-III-1 Rio Acima (ponto 59);
segue por esta curva de nível até a nascente do oitavo afluente da margem esquerda
do  Córrego Fundo,  de  montante  para  jusante  -  folha  SF-23-X-A-M-2  Brumadinho
(ponto 60); segue a jusante deste afluente até sua confluência com o Córrego Fundo
(ponto 61);  segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Córrego da
Areia (ponto 62); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Ribeirão
Casa Branca (ponto 63); segue a montante deste ribeirão até seu encontro com o
Córrego da índia (ponto 64); segue a montante deste córrego até seu encontro com a
curva de nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 65); segue por
esta curva de nível, em direção preferencial W e posteriormente N e E, contornando a
Serra  Três Irmãos,  até o  encontro  com o Córrego Camargo (ponto 66);  segue  a
montante  deste  córrego  até  atingir  a  curva  de  nível  de  cota  altimétrica  980m
(novecentos e oitenta metros) (ponto 67); segue por esta curva de nível até atingir a
nascente do terceiro afluente da margem esquerda do Córrego Taboão, de montante
para jusante (ponto 68); segue a jusante deste afluente até atingir a curva de nível de
cota altimétrica 920m (novecentos e vinte metros) (ponto 69); segue por esta curva de
nível até atingir o quinto afluente da margem direita do Córrego Taboão (ponto 70);
segue  a  montante  deste  afluente  até  atingir  a  curva  de  nível  de  cota  altimétrica
1.000m  (mil  metros)  (ponto  71);  segue  por  esta  curva  de  nível,  em  direção
preferencial NE, até o cruzamento com o Córrego Barreirinho (ponto 72); segue a
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montante deste córrego até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica
1.040m (mil e quarenta metros) (ponto 73); segue por esta curva de nível em direção
preferencial  NE,  até  atingir  o  divisor  de  águas  da bacia  de  captação do Córrego
Barreiro, situada no ponto de coordenadas 20°00' Lat S e 44°00' Long W (ponto 74);
segue por este divisor de águas, em direção preferencial N, até a curva de nível de
cota altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros) - folha SE-23-2C-V-4 Contagem
(ponto  75);  segue por  esta  curva,  em  direção  E,  até  seu encontro  com  o  quinto
afluente da margem esquerda do Córrego Barreiro, de jusante para montante (ponto
76); segue a montante deste afluente até o encontro com a curva de nível de cota
altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros) - folha SE-X-A-111-1 Rio Acima (ponto 77);
segue por esta curva, em direção preferencial  NE,  até o encontro com o terceiro
afluente  da  margem esquerda do Córrego Cercadinho,  de  montante  para  jusante
(ponto 78); segue por este afluente, a jusante, até sua confluência com o Córrego
Cercadinho (ponto 79); segue em direção SSE até o ponto cotado 1.165m (mil cento
e sessenta e cinco metros), no divisor de águas dos Córregos Cercadinho e Leitão
(ponto  80);  segue  em  direção  E  até  encontrar  as  coordenadas  610.000m  E  e
6.791.000m N (ponto 81); segue por esta coordenada, em direção S, até o divisor de
águas entre o Ribeirão da Mutuca e o Córrego Cercadinho (ponto 82); segue por este
divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica 1.160m (mil cento e
sessenta metros) (ponto 83); segue por esta curva, em direção NE, até a nascente do
Córrego do Acaba Mundo (ponto 84); segue a jusante deste córrego até seu encontro
com a curva de nível de cota altimétrica 1.100m (mil e cem metros) (ponto 85); segue
por  esta  curva  de  nível  até  seu  encontro  com  o  primeiro  afluente  da  margem
esquerda do Córrego da Mangabeira, de montante para jusante (ponto 86); segue a
montante deste afluente até sua nascente e, daí, até seu encontro com a curva de
nível de cota altimétrica 1.200m (mil e duzentos metros) (ponto 87); segue por esta
curva de nível até o divisor de águas dos Córregos da Mangabeira e da Serra (ponto
88); segue por este divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica
1.000m (mil metros) (ponto 89); segue em direção ENE até o divisor de águas dos
Córregos São Lucas e da Serra (ponto 90); segue por este divisor, em direção ENE,
até  o  ponto  mais  próximo  da  nascente  do  Córrego  São  Lucas  e,  daí,  até  esta
nascente (ponto 91); segue a jusante deste córrego até o aqueduto da Copasa-MG
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(ponto 92); segue por este aqueduto até o ponto inicial desta descrição.".
EMENDA Nº 3

Substitua-se, no Anexo II do Substitutivo n° 1, o trecho:
“(...) deste, segue com azimute de 89°51'20.28" e distância de 396.8770m, até o

vértice  605380.109294,  de  coordenadas  N  505.0000m,  E  7767821.6566m,  deste,
segue  com  azimute  de  89°52'39.56"  e  distância  de  468.3145m,  até  o  vértice
606578.674192,  de  coordenadas  N  506.0000m,  E  7768289.9700m,  (...)”,  pelo
seguinte:

“(...) deste, segue com azimute de 89°51'20.28" e distância de 396.8770m, até o
vértice 605112.29, de coordenadas N 505.0000m, E 7768438.44m, deste, segue com
azimute  de  89°52'39.56"  e  distância  de  468.3145m,  até  o  vértice  606308.90,  de
coordenadas N 506.0000m, E 7768395.81m, (...).”.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2014.
André Quintão - Rogério Correia.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao Substitutivo n° 1 o seguinte art. 12, renumerando-se os demais:
“Art. 12 - É vedada, no entorno do Monumento Natural Mãe-D'Água, a realização de

atividades que possam comprometer os atributos naturais que justificaram a criação
da unidade de conservação, em especial o nível do lençol freático que abastece a
nascente que dá nome à unidade.”.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2014.
André Quintão - Rogério Correia.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao Anexo l do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:

"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:
O Monumento Natural Estadual da Serra da Calçada se delimita pela linha poligonal

traçada  em  sentido  horário.  A poligonal  se  inicia  em  P01,  coordenadas  UTM de
602.525 E e 7.779.599 N, limite atual do Parque Estadual da Serra do Rola Moça -
PESRM.  Desse,  segue  até  conformar  o  P02,  coordenadas  UTM  de  604.752E  e
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7.779.362N, encontro do limite do PESRM com o Condomínio Retiro das Pedras.
Desse,  segue  na  direção  SE,  no  limite  do  condomínio  até  conformar  o  P03,
coordenadas UTM de 605.756E e 7.777.920N, limite sul do Condomínio Retiro das
Pedras.  Desse,  segue  na  direção  NE até  o  ponto  de  limite  leste  do  condomínio
conformado  o  P04,  coordenadas  UTM  de  606.056E  e  7.778.318,  limite  leste  do
Condomínio Retiro das Pedras. Desse, segue até o limite sul do condomínio Serra
dos Manacás conformado o P05,  coordenadas UTM de 606.079E e 7.778.391 N,
limite sul  do condomínio Serra dos Manacás. Desse,  segue em direção NE até o
limite deste condomínio conformando o P06, coordenadas UTM de 606.487.680N,
limite leste do condomínio Serra dos Manacás. Desse, segue no sentido NE (Azimute
53°) até conformar o P07, coordenadas UTM de 606.774E e 7.778.924N, situado a 50
metros  da  Rodovia  BR-040.  Desse,  segue  paralelamente  à  Rodovia  BR-040,
mantendo a distância de 50 metros da referida rodovia no sentido sul até conformar o
P08,  coordenadas  UTM  de  608.602E  e  7.772.286N,  localizado  a  50  metros  da
Rodovia BR-040. Desse, segue para o oeste (Azimute 270°) até conformar o P09,
UTM de 608.302E e 7.772.279N. Desse, segue no sentido NNO (Azimute 332°) até
conformar  o P10,  UTM de 607.905E e 7.772.990N. Desse,  segue no sentido  SÓ
(Azimute 222°) até conformar o P11, UTM de 607.228E e 7.772.225N. Desse, segue
no  sentido  oeste  (Azimute  268°)  até  conformar  o  P12,  UTM  de  605.787E  e
7.772.134N, localizado no topo de uma vertente.  Desse,  segue no sentido  oeste,
acompanhando  o  divisor  de  águas,  até  conformar  o  P13,  UTM  de  604.465E  e
7.772.225N, localizado sobre um topo de morro. Desse, segue pelo divisor de águas,
no sentido ONO até conformar o P14, coordenadas UTM de 603.640E e 7.772.565N,
localizado no alto de uma drenagem contribuinte do Córrego Fundo. Desse, segue a
jusante pela referida drenagem até conformar o P15, coordenadas UTM de 603.533E
e  7.773.051N,  confluência  com  o  Córrego  Fundo.  Desse,  segue  a  jusante  até
conformar o P16, UTM de 602.640E e 7.773.033N, confluência do Córrego Fundo
com uma drenagem. Desse, segue no sentido norte (Azimute 2°) até conformar o
P17,  coordenadas  UTM de  602.654E e  7.773.863N,  situado  num topo  de  morro.
Desse, segue em linha reta no sentido norte (Azimute 353°) até conformar o P18,
coordenadas UTM de 602.399E e 7.775.685N, confluência do Ribeirão Catarina como
uma drenagem vinda de SE. Desse, segue no sentido NNO, pelo divisor de águas até
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conformar o P19, coordenadas UTM de 602.143E e 7.776.427N, situado na curva de
uma antiga estrada no topo da Serra. Desse, segue no sentido aproximado NNO até
conformar o P20, coordenadas UTM de 602.063E e 7.776.683N. Desse, segue no
sentido norte contornando toda a escarpa do braço da serra, conhecida como Serra
Ouro  Fino  até  conformar  o  P21,  coordenadas  UTM de  6001.666E'e  7.779.054  e
alinhado longitudinalmente ao limite sul do PESRM. Desse, segue em linha reta no
sentido leste (Azimute 90°) até conformar o P22, coordenadas UTM de 601.919E e
7.779.054N, situado no contato com o extremo sul do PESRM. Desse, segue em
linha reta, no sentido NE (Azimute 47°) até conformar o P23, coordenadas UTM de
602.525E e 7.779.599N, ponto coincidente com o P01, fechando-se a poligonal.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao fuso 23k, tendo como Datum o WGS 84. Todos os azimutes e distâncias, áreas e
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.".

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2014.
André Quintão - Rogério Correia.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.109/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino, projeto de lei em epígrafe visa a dar a

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

Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e de

Relações Institucionais, para que enviasse para subsidiar a análise do projeto.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,  nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.109/2013 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia
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Juca Rabello ao trecho da Rodovia MG-429 que liga o entroncamento da MG-176 ao
Município de Lagoa da Prata.

Na  justificação,  o  autor  argumenta  que  o  homenageado,  José  Rabello,  mais
conhecido como Juca Rabello, nasceu em Pains, em 10 de julho de 1910. Pioneiro no
transporte coletivo da região, criou na década de 40 a linha Luz-Lagoa da Prata e
montou a primeira oficina mecânica de Luz.  Na década de 50,  atuou no setor de
transportes pesados como caminhoneiro. Na década de 60, atuou no comércio, como
proprietário de uma mercearia. Na década de 70, atuou no ramo de automóveis, na
concessionária Auto Cecília, permanecendo ali até se aposentar, na década de 80.
Atuou no Município de Luz como juiz de paz, na década de 70, e como delegado de
polícia na década de 80. Faleceu em 23 de fevereiro de 1989, deixando um legado de
trabalho, honestidade e seriedade, virtudes que os filhos seguiram.

A proposição foi baixada em diligência, a pedido da Comissão de Constituição e
Justiça, à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, para que
enviasse  informações  para  subsidiar  a  análise  do  projeto.  Em  resposta,  a  essa
secretaria enviou nota técnica do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG
-, de 27/6/2013, informando que o segmento rodoviário não tem denominação oficial.
No Ofício nº 175/2014, o prefeito municipal de Luz manifesta sua concordância com a
indicação do nome de Juca Rabello para denominar o trecho.

Em  decorrência  dessa  manifestação,  o  autor  da  matéria  encaminhou  emenda,
dando nova redação ao art. 1º da proposição, a fim de efetivar a denominação, em
conformidade com a indicação do prefeito municipal.

No âmbito desta comissão, entendemos ser a proposição meritória. Pelo exemplo
de  pessoa  honrada  e  pelos  relevantes  serviços  prestados  por  Juca  Rabello,
consideramos justa a homenagem, que demonstra o reconhecimento da população a
uma pessoa de bem.

Conclusão
Concluímos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.109/2013 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de julho de 2014.
Gustavo Valadares, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.622/2013
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Círculo Orquidófilo de Itumirim, com sede no
Município de Itumirim.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  4.622/2013 pretende declarar  de utilidade pública o Círculo

Orquidófilo de Itumirim, voltado para a defesa da flora e para o estímulo ao cultivo de
orquídeas.

Com esse propósito, a instituição promove estudos, palestras, cursos, conferências,
pesquisas  e  exposições,  além  de  colaborar  com  as  autoridades,  entidades  e
campanhas que visam à preservação de nossa flora e nossas florestas, evitando a
sua  devastação  e  o  consequente  extermínio  das  espécies  brasileiras  em  estado
natural.  Consta ainda entre seus objetivos a criação e a organização do clube do
orquidófilo mirim, de forma a incutir no espírito dos jovens o gosto pela flora.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  de  preservação  e  de  educação  ambiental
desenvolvido  pela  entidade,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.622/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de julho de 2014.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.748/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São
Matias, com sede no Município de Luislândia.

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 4.748/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São Matias, com sede
no Município de Luislândia, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

A entidade, em funcionamento desde 1987 sob a denominação de "Conselho de
Desenvolvimento  Comunitário  de  São  Matias",  busca  promover  gratuitamente  a
educação e  a  saúde da criança e  da  família,  tendo  como prioridade gestantes  e
crianças de até 3 anos. Nesse intuito,  busca contribuir  para o estabelecimento de
políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal,
visando a garantir a universalidade e a qualidade da atenção à criança e a proteção à
sua família, na perspectiva de concretizar o desenvolvimento humano e social.

Tendo em vista a relevância do trabalho que a associação se propõe realizar em
uma comunidade rural, que nem sempre conta com a devida assistência do poder
público,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.748/2013 na forma

proposta.
Sala das Comissões, 14 de julho de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.207/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e da Região dos
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Bairros Capetinga, Anhumas, Barra e Capoeira - Ambacc -, com sede no Município de
Areado.

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 5.207/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores e da Região dos Bairros Capetinga,  Anhumas, Barra e Capoeira -
Ambacc -, com sede no Município de Areado, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins  lucrativos,  que tem como escopo a  defesa dos  direitos  e  interesses de  seus
associados.

Na consecução  desse  propósito,  a  instituição desenvolve  projetos  que visem  a
melhor produção e produtividade de alimentos, bem como projetos voltados para a
melhoria das condições de educação, saúde, moradia, transporte e segurança dos
pequenos produtores. Além disso, promove atividades assistenciais, diretamente ou
através  de  instituições  filantrópicas,  e  busca  conscientizar  as  comunidades  sobre
suas potencialidades, levando-as a responder a seus anseios.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Ambacc em prol dos
moradores  e  da  região  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° 5.207/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de julho de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.258/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos - Arca -, com
sede no Município de Uberlândia.
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Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a esta
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Recicladores e Catadores Autônomos - Arca - é uma entidade que

tem por finalidade congregar recicladores e catadores autônomos de lixo da cidade
de Uberlândia.

Entre  seus objetivos,  constam a implantação de projetos  de  coleta  seletiva  nos
municípios, a elaboração e execução de projetos de gestão de resíduos sólidos e a
participação em campanhas e projetos que objetivem o estímulo à reciclagem e a
promoção da coleta seletiva e da preservação ambiental.

Num  momento  em  que  a  preocupação  ambiental  exige  ações  voltadas  para  a
reciclagem e o aproveitamento do lixo urbano, uma associação que dê suporte ao
desenvolvimento de tais atividades cumpre um importante papel na sociedade.

Julgamos, pois, oportuno que a Arca seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.258/2014, em
turno único, na forma proposta.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2014.
Rômulo Veneroso, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2014

ATAS
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Carlos Mosconi - Duarte Bechir - Fábio Cherem - Fred Costa
- Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -
Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander
Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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 15, às
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9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária
também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2014

Presidência do Deputado Ivair Nogueira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho

Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Carlos Mosconi - Célio
Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Fábio Cherem -  Fred Costa -  Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Pinduca
Ferreira - Romel Anízio - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

em turno único, dos Projetos de Lei nºs 4.988 e 5.000/2014; em 2º turno, dos Projetos
de Lei  nºs 65,  378 e 1.055/2011,  3.037/2012, 3.990 e 4.401/2013 e 4.936, 4.972,
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5.006  e  5.110/2014;  e,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº
57/2013 e dos Projetos de Lei nºs 427 e 1.891/2011, 2.955/2012 e 4.033/2013, uma
vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

A  presidência  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foram
apresentadas ao Projeto de Lei nº 1.891/2011 quatro emendas dos deputados André
Quintão e  Rogério  Correia,  que receberam os nºs  2  a  5,  e ao  Projeto  de Lei  nº
2.955/2012, três emendas do deputado Luiz Humberto Carneiro, que receberam os
nºs 2 a 4, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as
emendas com os projetos às Comissões de Meio Ambiente e Política Agropecuária,
respectivamente, para parecer.

- As Emendas nºs 2 a 5 ao Projeto de Lei nº 1.891/2011 foram publicadas na edição
anterior.

- O teor das demais emendas é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.955/2012

EMENDA Nº 2
Acrescente-se ao art. 22-A da Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, a que se

refere o art. 1° do Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 2.955/2012, a expressão “na
forma do regulamento” após a expressão “poder público poderá”.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 3
Suprimam-se da Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, a que se refere o art. 1°

do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei n° 2.955/2012, os §§ 3°, 4° e 5° do art. 30.
Sala das Reuniões, 14 de julho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 4
Dê-se ao art. 30-A da Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, a que se refere o art.

1º do Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 2.955/2012, a seguinte redação:
Art. 1° - (…)
(...)
“Art.  30-A -  Para os fins desta lei,  entendem-se como obras de uso múltiplo de
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recursos hídricos aquelas destinadas à implantação, à manutenção e à modernização
de infraestruturas de reserva e distribuição da água, com o objetivo de incrementar a
disponibilidade dos recursos hídricos para os fins econômicos e sociais demandados,
assegurada a manutenção dos ecossistemas.”.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro

Encerramento
O presidente - A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

amanhã,  dia 15, às 9 horas,  e convocando as deputadas e os deputados para a
extraordinária de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Célio  Moreira,  Gustavo  Valadares  e  Rogério  Correia  (substituindo  o
deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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. Registra-se a presença do deputado Duarte Bechir.
A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mails
encaminhados por meio do Fale com a Assembleia dos Srs. Paulo Magela Rodrigues,
em que denuncia a poluição de nascentes nos loteamentos Belo Monte e Colina Três,
no  Município  de  Itabira,  Anderson  Sá  da  Silva,  em  que  denuncia  o  descarte  de
sangue  bovino  no  Rio  Guavinipã,  no  Município  de  Bocaiuva,  e  da  Sra.  Cyntia
Mesquita Beltrão, em que se manifesta contrariamente à aprovação do Projeto de Lei
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nº  5.245/2014,  que  altera  a  Lei  nº  15.082,  de  2004,  que  dispõe  sobre  rios  de
preservação permanente e dá outras providências. Comunica também o recebimento
de  ofício  do  Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça  adjunto
institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do
Legislativo em  5/6/2014.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, para as quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: em turno único, Projetos de Lei nºs 5.231/2014 (deputado Duarte Bechir)
e 4.622/2013 (deputado Sávio Souza Cruz); e no 2º turno, Projeto de Lei 4.051/2013
(deputado Gustavo Corrêa). Retira-se da reunião o deputado Duarte Bechir. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.051/2013 na forma do vencido em 1º
turno com a Emenda nº 1 (relator: deputado Gustavo Corrêa); e pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.891/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (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 nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto
de Lei nº 5.203/2014 (relator: deputado Duarte Bechir), que recebeu parecer por sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 8.107 e 8.152/2014. 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 10.255/2014, 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.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.324/2014, do deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja realizado ciclo
de debates sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos;
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nº 10.325/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.743/2013, que dispõe sobre
a alteração dos limites da área do Parque Estadual do Alto Cariri, criado pelo Decreto
44.726, de 18/2/2008.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os  membros  da comissão para  as  próximas reuniões extraordinárias  em
25/6//2014, às 10 horas, às 14h15min e às 20 horas, com a finalidade de apreciar o
parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.891/2011, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Célio Moreira, presidente - Carlos Pimenta.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/7/2014
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Henrique, Gilberto Abramo e Adalclever Lopes (substituindo
o  deputado  André  Quintão,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da
supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  João  Leite,  Célio
Moreira  e  Gustavo  Corrêa.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir  é  deferida  pelo  presidente  a  reiteração  da
diligência  ao  autor  e  à  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão,  por  solicitação  do
deputado Luiz Henrique, relator do Projeto de Lei nº 4.461/2013. O presidente acusa
o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os
deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 5.322, 5.328, 5.333 e
5.344/2014 (deputado Dalmo Ribeiro Silva); 5.326, 5.329, 5.330, 5.337 e 5.346/2014
(deputado André Quintão); 5.339, 5.340 e 5.343/2014 (deputado Leonídio Bouças);
5.325, 5.334, 5.335 e 5.345/2014 (deputado Luiz Henrique); 3.435/2012 e 5.323/2014
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(deputado Sebastião Costa); 5.332/2014 (deputado Gustavo Perrella); e 5.336, 5.338,
5.342 e 5.347/2014 (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.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.148/2012 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Luiz Henrique, aprovado
pela comissão.  Após discussão e votação é aprovado o parecer  que conclui  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
3.366/2012 (relator: deputado Adalclever Lopes, em virtude de redistribuição). Nesse
momento registra-se a presença do deputado André Quintão; por isso o deputado
Adalclever Lopes passa a substituir o deputado Leonídio Bouças, por indicação da
liderança  do  MSC.  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.435/2012  e
4.461/2013, ambos no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação,
respectivamente, de prazo e de prorrogação de prazo regimental pelos respectivos
relatores, deputados Sebastião Costa e Luiz Henrique. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no
1º turno, do Projeto de Lei nº  4.862/2014 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro Silva).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.002/2014  (relator:  deputado
Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição).  Registra-se  a  saída  do  deputado
Gilberto Abramo. Em seguida, 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 5.157, 5.173 e 5.254/2014 (relator:
deputado  André  Quintão)  e  5.208/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos dos deputados que solicitam pedido de informações,
nos termos do art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, ao autor do Projeto de
Lei nº 5.282/2014; e à Secretaria da Casa Civil e de Relações Institucionais relativo
ao Projeto  de  Lei  nº  5.276/2014,  para  que os processos sejam instruídos  com a
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documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - João Leite - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.381/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Carlos  Mosconi,  o  projeto  de lei  em tela,  resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.748/2010, visa declarar de utilidade pública o
Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo - Centro de Assistência Social
Fonte de Vida Nova, com sede no Município de Poços de Caldas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/4/2011  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.381/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo - Centro de Assistência Social
Fonte de Vida Nova, com sede no Município de Poços de Caldas.

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, parágrafo
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único, que seus dirigentes e conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado
o recebimento de gratificações ou vantagens; e, no art. 46, parágrafo único, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  devidamente  registrada  nos
órgãos  públicos,  com sede  e  atividade  preponderante  na  Comarca  de  Poços  de
Caldas.

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 1.381/2011 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 Beneficente Fonte de

Vida Nova - Associação BFVN -, com sede no Município de Poços de Caldas.”.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.755/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes Renato Azeredo,
com sede no Município de Jaíba.

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 4.755/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação



492
____________________________________________________________________________

dos Pequenos Irrigantes Renato Azeredo, com sede no Município de Jaíba, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir para a
melhoria das condições de vida de seus associados.

Nesse  intuito,  a  entidade  propõe-se  prestar  quaisquer  serviços  que  possam
contribuir para o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e não
agropecuárias, bem como implementar programas que contribuam para a segurança
alimentar, o combate à fome, à desnutrição e à pobreza. Além disso, busca trabalhar
na defesa do meio ambiente como fonte de vida.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
dos pequenos irrigantes do Município de Jaíba, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.755/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.114/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo Cultural Núcleo Técnico de Artes Cênicas - Nutac -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2014  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 5.114/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Cultural Núcleo Técnico de Artes Cênicas - Nutac -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, parágrafo
único (conforme alteração estatutária registrada em 24/6/2014), que as atividades de
seus dirigentes,  conselheiros  e associados não serão remuneradas;  e,  no art.  28,
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 5.114/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Luiz

Henrique - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.218/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em cumprimento  ao disposto nos arts.  153,  inciso  II,  e  155 da Constituição do
Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o
Governador encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 657/2014, o Projeto
de  Lei  nº  5.218/2014,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências.

Publicada  em  21/5/2014,  foi  a  proposição  distribuída  a  esta  Comissão,  em
atendimento  ao  disposto  no  art.  160 da Constituição do Estado e  no  art.  204 do
Regimento Interno.
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Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo
inicial de 20 dias para apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por acordo de
líderes.  Foram recebidas,  nesse período,  91 emendas,  cuja análise é  parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela  estabelece,  consoante  o texto  constitucional,  as  diretrizes

para  a  elaboração  dos  Orçamentos  Fiscal  e  de  Investimento  das  Empresas
Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  financeiro  de  2015,  abrangendo  as
prioridades e metas da administração pública estadual,  as diretrizes gerais para o
orçamento,  as  disposições  sobre  alterações  da  legislação  tributária,  a  política  de
aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e das operações
de crédito.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - estabelece, em seu art. 4º, que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO - disporá também sobre o equilíbrio entre receitas e
despesas, sobre os critérios e a forma de limitação de empenho, sobre as normas
relativas  ao  controle  de  custos  e  à  avaliação  dos  resultados  dos  programas
financiados com recursos dos orçamentos, além das demais condições e exigências
para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

Ainda segundo a LRF, integram a LDO os seguintes anexos:
1 - Anexo de Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas anuais, em valores

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário
e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois
seguintes;

2 -  Anexo de Riscos Fiscais,  no qual  são avaliados os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar  as  contas públicas, informando as providências  a
serem tomadas, caso se concretizem.

Cabe ressaltar  que,  com  o  advento  da  LRF,  a  LDO passou  a  ter,  entre  outras
funções, o importante papel de compatibilizar as estratégias de política fiscal com a
execução  do  programa  de  trabalho  do  governo.  Assim,  as  prioridades  da
administração  pública  devem,  obrigatoriamente,  refletir  os  limites  impostos  pelo
equilíbrio entre receitas e despesas e conter metas de política fiscal claras. Dessa
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forma, as despesas autorizadas na lei orçamentária passam a depender da Receita
Corrente  Líquida,  no  caso  das  despesas  com  pessoal,  e  da  meta  de  resultado
primário estabelecida no Anexo I.1 da referida norma.

O projeto em tela estabelece que a lei orçamentária para o exercício de 2015 será
elaborada  conforme  as  diretrizes,  os  objetivos  e  as  metas  estabelecidas  nessa
proposição e na revisão do PPAG 2012-2015, observadas as normas da Lei Federal
n° 4.320, de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, a LRF.

Estabelece também que o orçamento fiscal  discriminará a despesa por unidade
orçamentária,  segundo  a  classificação  por  função,  subfunção,  programa,  projeto,
atividade ou operação especial, especificando, em cada caso, a categoria e o grupo
de  despesa,  a  modalidade  de  aplicação,  a  fonte  dos  recursos  e  o  indicador  de
procedência  e  uso  a  que  se  refere.  O  orçamento  fiscal  também  abrangerá  a
programação dos Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG --, bem como de seus
fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Em cumprimento ao disposto na LRF, o art.  42 da proposição estabelece que a
limitação de empenho dos Poderes e órgãos será proporcional à participação de cada
um na base contingenciável total, entendida como o total das dotações aprovadas na
lei  orçamentária,  excluídas,  entre  outras,  as  despesas  constitucionais,  legais  e
obrigatórias. O montante da limitação será definido pela comissão permanente a que
se refere o art. 155 da Constituição do Estado, mediante a apresentação de estudo
pelo Poder Executivo, cabendo a cada Poder e órgão autônomo, por ato próprio, fixar
os novos valores disponíveis para empenho e movimentação financeira.

PRIORIDADES E METAS PARA 2015
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,  para  a  Defensoria  Pública,  o  Ministério
Público, o TCEMG e os Poderes Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos
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respectivos programas finalísticos do mesmo plano. Os orçamentos serão elaborados
em consonância com as prioridades e metas referidas acima, adequadas à Revisão
do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

ANEXO I - METAS FISCAIS
As projeções das metas anuais da LDO para o exercício de 2015 e para os anos

subsequentes  foram  estabelecidas  em  função  das  expectativas  quanto  ao
desempenho  das  atividades  econômicas  do  País,  das  projeções  de  outros
indicadores  macroeconômicos,  além  dos  desempenhos  esperados  para  algumas
categorias de receitas e as principais categorias de despesas, tendo como referência
os valores orçamentários observados em anos anteriores.

O anexo de metas fiscais da proposição estabelece a meta de resultado primário de
0,02% do Produto Interno Bruto - PIB nacional - para o exercício de 2015. Em 2016 e
2017 a meta foi estabelecida em 0,07% e 0,09% do PIB nacional, respectivamente.
As referidas metas são compatíveis com o cenário macroeconômico e os parâmetros
utilizados no projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias da União para 2015.

Foram  utilizados  para  a  fixação  das  metas  fiscais  os  mesmos  parâmetros
macroeconômicos usados na LDO da União. Dentre eles destacam-se:

1) crescimento real anual de 2,5% previsto para o PIB em 2014, de 3% em 2015,
4% em 2016 e 4% em 2017;

2) superávit primário de 3,1% do PIB em 2014 e 2,5% nos três anos subsequentes;
3) inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, de 5,3%

em 2014, 5% em 2015 e 4,5% em 2016 a 2017;
4) taxa de juros básica da economia - Selic - de 10,73% em 2014, 10,66% em 2015,

de 10,71% em 2016 e 10,62% em 2017.
RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Para 2015, estima-se, em valores correntes, uma receita total de R$81,275 bilhões,
sendo R$76,252 bilhões de receita não financeira ou receita primária do Estado. A
receita  não financeira  corresponde ao total  da  receita  orçamentária  deduzidas  as
operações de crédito,  as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e
retorno de operações de crédito  (juros  e  amortizações),  recebimento  de  recursos
oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatizações e aquelas relativas
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a superávits financeiros. O resultado dessa operação será utilizado para o cálculo do
resultado primário.

A despesa está estimada em igual montante da receita para o mesmo exercício,
sendo  a  despesa  não  financeira  estimada  em  R$75,368  bilhões.  A despesa  não
financeira  corresponde ao total  da despesa orçamentária,  deduzidas as  despesas
com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de
capital  integralizado  e  as  despesas  com concessão  de  empréstimos  com retorno
garantido. Esses valores serão utilizados para o cálculo do resultado primário.

A receita primária foi estimada em 1,33% do PIB nacional para 2015, e a despesa
primária  em  1,31%.  Esse  resultado,  se  alcançado,  possibilitará  a  obtenção  do
resultado primário fixado em R$883 milhões, ou 0,02% do PIB nacional, no mesmo
ano.

O resultado nominal, por sua vez, foi projetado em 0,19% do PIB para 2015. Já os
resultados  nominais  esperados  para  o  período  de  2016  e  2017  resultam  das
estimativas de receitas e despesas previstas, bem como da projeção de evolução da
dívida consolidada líquida para o período. A meta fixada para 2015 é de R$11,165
bilhões, calculada a partir  da variação entre os valores estimados da Dívida Fiscal
Líquida,  de  R$90,629  bilhões,  em  31/12/2015,  e  de  R$79,464  bilhões,  em
31/12/2014.

Para  a  realização  das  metas  fiscais,  espera-se  um  crescimento  de  10,68% da
receita tributária,  estimada em R$51,166 bilhões em 2015, sendo a principal fonte
arrecadadora o ICMS. Nos últimos três anos, esse tributo teve participação média de
82% na arrecadação tributária total do Estado.

Cabe  observar  que  a  arrecadação  de  ICMS  apresenta  forte  correlação  com  o
desempenho  da  atividade  econômica,  dado  que  a  base  de  arrecadação  desse
imposto corresponde às atividades relacionadas à comercialização interna. Segundo
estimativas do governo do Estado, cada 1,0% de variação positiva ou negativa no PIB
equivale a uma alteração de aproximadamente 0,47% na arrecadação do ICMS.

Em relação às despesas, merecem destaque os gastos com pessoal e encargos
sociais,  que  representam  56,59%  do  total  das  despesas  correntes  do  Estado.  A
projeção dessa despesa para os anos de 2015 a 2017 foi realizada com base no
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crescimento vegetativo da folha de pagamento, nos reajustes concedidos a carreiras
específicas, como as carreiras de Segurança Pública (Lei 19.576/2011), bem como
nas disposições emanadas da Lei que instituiu a Política Remuneratória do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais (Lei 19.973/2011). Registra-se que, a partir da
Lei Orçamentária 2014, as despesas com o pagamento de pensões civis do RPPS e
dos  militares,  antes  classificadas  no  grupo  de  despesa  3  -  Outras  Despesas
Correntes, passaram a ser classificadas no grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, fato que explica a variação expressiva de 26,9% dessa despesa em relação
à meta 2014.

Em relação à dívida pública,  os valores projetados para o pagamento dos seus
juros  e  encargos  são  de  R$2,816 bilhões  em  2015,  R$2,956 bilhões  em  2016 e
R$3,144 bilhões em 2017. Os valores relativos à amortização da dívida seguem uma
trajetória ascendente nesse item de despesa, com projeção de R$2,991 bilhões em
2015, R$3,760 bilhões em 2016 e R$4,377 bilhões em 2017.

RENÚNCIA DE RECEITA
O Anexo de Metas Fiscais estabelece também a estimativa da renúncia de receita e

sua eventual compensação e da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado. Dessa forma, o Anexo I.7 divide a estimativa de renúncia em dois
grupos de dados, um com distinção para os benefícios já existentes em 2013 e outro
com os benefícios aprovados e os prorrogados a partir do exercício de 2014 - todos
com  projeção  de  impacto  para  2015,  2016  e  2017.  O  primeiro  grupo  contém  o
impacto  das  renúncias  já  consolidadas  do  sistema tributário  do  Estado  de  Minas
Gerais que não influenciam no cumprimento das receitas e no equilíbrio orçamentário
para  os  próximos  exercícios.  O  segundo  grupo  evidencia  os  benefícios  fiscais
concedidos ou prorrogados em 2014, com vigência prevista também para 2014.

Para o exercício de 2015, a renúncia consolidada de receita atinge R$4,255 bilhões,
o que representa 10,22% da receita de ICMS e 8,32% da receita tributária estimada,
desconsideradas as perdas tributárias heterônomas - institutos tributários decorrentes
de  norma  federal  que  causam  impacto  nas  receitas  dos  entes  federados,
independentemente de sua vontade.

Em relação aos benefícios heterônomos, estima-se que as renúncias decorrentes
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da Lei Kandir, dos créditos de ICMS sobre produtos industrializados exportados e do
Simples Nacional representem R$6,171 bilhões em 2015, percentual equivalente a
14,8% da receita prevista de ICMS para esse ano.

As novas renúncias, com concessões a partir do exercício de 2014, aprovadas com
a observação de medidas compensatórias, consoante o art.14, incisos I e II, da LRF,
totalizam, para 2015, R$258 milhões, o que representa 0,62% do ICMS previsto para
o mesmo exercício.

EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
O projeto informa também a inexistência de margem para expansão das despesas

obrigatórias de caráter continuado, uma vez que o aumento permanente da receita
prevista, considerando como base de cálculo o aumento de 3,0% do PIB no exercício
de 2015, será totalmente absorvido pelas deduções que somam R$707,3 milhões e
pelos reajustes salariais (R$428,8 milhões). As deduções incluem: as Transferências
Constitucionais  aos  Municípios,  as  Transferências  ao  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da
Educação - Fundeb -, o Serviço da Dívida Intralimite, o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - Pasep -, a Aplicação nas Ações e Serviços Públicos
de Saúde, a Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e a Aplicação no
Amparo e Fomento à Pesquisa.

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
As metas previstas para o ano de 2013 foram estipuladas no primeiro semestre de

2012, período em que as expectativas de crescimento econômico ainda permaneciam
otimistas.  Mas  os  resultados  divulgados  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística (IBGE) revelaram um crescimento do PIB inferior ao projetado para 2013.
A conjuntura econômica brasileira apresentou em 2013 um cenário complexo com a
atividade econômica em patamar inferior ao esperado, refletindo no desempenho de
diversos setores da economia, com destaque para o setor industrial com crescimento
de apenas 1,3% em relação a 2012. A economia mineira não esteve imune a esse
contexto adverso, resultando em comprometimento nas contas públicas do Estado.

O  resultado  primário  no  ano  atingiu  valor  negativo  de  R$86,16  milhões,  valor
103,45% inferior ao estipulado pela meta, não atingindo o percentual estabelecido de
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0,05% do resultado primário em relação ao PIB, mesmo que o valor realizado do PIB
tenha sido 0,8% inferior ao projetado na LDO 2013. O menor aumento da receita em
relação ao gasto foi em boa parte responsável por esse quadro negativo e decorreu
da perda do vigor da atividade econômica e da ampliação dos benefícios tributários
concedidos pela União para vários setores econômicos. Pressões de custos e gastos
obrigatórios,  aceleração  dos  investimentos  e  expansão  dos  gastos  com  pessoal
(política remuneratória de algumas carreiras como a educação e a segurança) ao
longo do ano foram alguns dos desafios enfrentados em 2013.

Em relação à receita própria, destaque para o ICMS que liderou a receita estadual
atingindo em 2013  a cifra  de  R$35.245 milhões,  o  equivalente  a  86% da receita
tributária, fortalecendo o caixa estadual.

As despesas primárias também se situaram acima da meta inicialmente traçada.
Nesse grupo, o item mais representativo é a despesa com pessoal, que apresentou
elevação  de  11,5%  em  relação  ao  ano  anterior.  Esse  percentual  cresceu
nominalmente  acima  da  inflação  do  período  medida  pelo  IPCA,  de  5,91%.
Contribuíram  para  esse  aumento  o  crescimento  vegetativo  da  folha  (1,88% para
ativos  e  0,68%  para  inativos),  o  ingresso  de  novos  servidores  (nomeações,
designações  e  novos  contratos  administrativos),  a  instituição,  reajustes  e
incorporações de gratificações, a criação, reajustes e reestruturação de carreiras, os
reposicionamentos  de  servidores  e  os  reajustes  salariais  para  categorias  do
funcionalismo no âmbito da Política Remuneratória dos Servidores Públicos do Poder
Executivo. Importa mencionar que os aumentos ocorridos na despesa com pessoal
foram gerados não só pela política remuneratória estadual, mas vinculado à execução
de determinação do governo federal.  Esse é o caso dos reajustes  concedidos às
carreiras das áreas de educação básica e segurança pública em cumprimento ao piso
remuneratório  nacional  estabelecido  para  os  profissionais  dessas  áreas.  Outra
despesa  a  ser  relacionada  é  a  relativa  ao  custo  de  manutenção  da  máquina
administrativa que experimentou aumento nominal de 11,7 % em 2013 comparado
com o ano anterior.

Os investimentos realizados pelo Estado de Minas Gerais  em 2013 alcançaram
R$4,272  milhões,  valor  esse  34,5%  maior  que  o  registrado  em  2012  (R$3,176
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milhões).  O  nível  de  desembolsos  com  esse  compromisso  no  ano  foi  alto,
comparativamente a trajetória ascendente, iniciada em 2003 e com ápice em 2013. O
ritmo  acelerado  dos  investimentos  em  2013  está  associado  à  entrada  de  novos
recursos  provenientes  das  operações  de  crédito  ocorridas  no  ano  somada  às
liberações relativas ao programa Proinveste e ao Programa de Desenvolvimento de
Minas Gerais (PDMG) acontecidas no final do mês de dezembro de 2012. Em que
pese os números de 2013 terem ficado abaixo das expectativas, como já justificados,
cabe ressaltar,  o  esforço do  governo na manutenção da política  de melhoria nas
condições de obtenção de receitas e de gerenciamento intensivo dos gastos públicos.

ANEXO II - RISCOS FISCAIS
No caso da receita estadual,  os principais riscos referem-se ao desempenho da

receita de ICMS, que representa a maior parcela das disponibilidades estaduais. Essa
fonte de receita está sujeita a variações distintas de preços condicionadas por preços
administrados e vinculadas ao comportamento dos preços de mercado.

Segundo estimativas do governo, 62,98% da arrecadação de ICMS encontram-se
sujeitos à variação de preços de mercado, sendo seu desempenho influenciado pela
evolução dos índices de preços ao consumidor. Para variações no nível de preços
(IPCA), o modelo de estimativa prevê um impacto de 0,97% sobre a receita para cada
percentual de variação.

Já o risco para a parcela da arrecadação sujeita à gestão de preços administrados
(37,02%) reside na possibilidade de alterações nas regras vigentes para os reajustes
dos serviços, tais como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, que são
tributados  pelo  ICMS  e  que  podem  acontecer  em  atendimento  a  objetivos
macroeconômicos associados às metas de inflação.

Os riscos relacionados às despesas estaduais podem decorrer de variações nos
valores estabelecidos na Lei Orçamentária Anual,  em função de modificações que
acarretem criação ou expansão das obrigações previstas pelo governo. Os principais
riscos são os decorrentes de alterações na estrutura legal vigente e da realização de
pagamentos relacionados a sentenças judiciais não programadas para o exercício.

O Estado de Minas Gerais, com o objetivo de controlar ainda mais os riscos que
são  decorrentes  de  suas  despesas,  estabeleceu  em  sua  estrutura  uma  rede  de
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integração  institucional  denominada  Rede  de  Gestão  Eficiente  e  Eficaz  e  de
Qualidade  e  Equilíbrio  do  Gasto,  integrante  da  Área  de  Planejamento,  Gestão  e
Finanças. Um dos objetivos é gerenciar da melhor forma as ações voltadas para a
qualidade  do  gasto  governamental,  monitorando  permanentemente  as  despesas
estaduais de modo a manter o equilíbrio fiscal.

Caso seja necessário, as providências tomadas para sanar os riscos passam pela
anulação de crédito orçamentário, seja da Reserva de Contingência, constituída para
o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos,
conforme estabelecido na alínea “b” do inciso III do art. 5º da LRF, seja da anulação
de créditos de despesas discricionárias.

Feitas as considerações iniciais, passamos à análise das emendas apresentadas.
ANÁLISE DAS EMENDAS

Parte das emendas apresentadas é de cunho alocativo, ou seja, estabelece que a
lei  orçamentária  deverá  conter  dotações  para  o  custeio  de  ações  específicas  ou
genéricas. Entretanto, deve-se salientar que o instrumento adequado para criar ações
e  programas,  inclusive  os  programas  estruturadores,  é  o  PPAG.  Cabe  à  lei
orçamentária, por sua vez, estabelecer, para um determinado exercício, as dotações
orçamentárias para as ações criadas no PPAG. Dessa forma, entendemos que as
matérias  relativas  à  alocação  de  recursos  para  as  ações  do  Estado  devem  ser
tratadas durante a tramitação do PPAG e do Orçamento, cujos projetos devem ser
recebidos nesta Casa até 30 de setembro próximo. Cabe ressaltar que o PPAG tem o
seu processo de discussão ampliado pela participação da sociedade, em audiências
públicas, o que reforça a legitimidade das decisões sobre a elaboração das políticas
públicas.  Por  esse  motivo,  deixamos  de  acolher  neste  parecer  as  emendas
alocativas, bem como aquelas que propõem medidas pertinentes ao PPAG. São elas:
Emendas nºs 8, 9, 12 a 46, 54, 56 e 57.

Acolhemos  as  Emendas  nºs  2,  5,  51,  58,  60,  66  e  90  na  forma  original  por
entendermos que elas aprimoram a proposição.

Por  questões conceituais  e de técnica legislativa,  optamos por aprovar  outras  7
emendas  na  forma  de  subemenda.  São  elas:  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  6,
Subemenda nº 1 à Emenda nº 7, Subemenda nº 1 à Emenda nº 49, Subemenda nº 1
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à Emenda nº 63, Subemenda nº 1 à Emenda nº 73, Subemenda nº 1 à Emenda nº 74
e Subemenda nº 1 à Emenda nº 77. Cabe destacar que todas essas subemendas
voltam com dispositivos previstos na lei de diretrizes orçamentárias vigente e que não
constavam no projeto sob análise.

As Emendas nºs 4, 55, 62, 70 e 88 propõem alterações ao art. 8º do projeto, que
dispõe sobre os quadros que acompanharão a proposta orçamentária. Analisadas as
alterações apresentadas, opinamos pela sua rejeição, uma vez que entendemos ser
inviável o encaminhamento das informações por elas propostas.

Outras 32 emendas foram rejeitadas por impossibilidade técnica e/ou operacional
para sua concretização, por conterem dispositivos que já são operacionalizados, por
serem contrários às normas de contabilidade pública ou por versarem sobre matérias
ainda controversas no âmbito das finanças públicas.

A Emenda nº 47 fica prejudicada pela Subemenda nº 1 à Emenda nº 6.
EMENDA APRESENTADA PELO RELATOR

Apresentamos à proposição a Emenda nº 92 que promove uma pequena alteração
no  caput do art. 32 do projeto com vistas a adequá-lo aos preceitos constitucionais
vigentes. O dispositivo versa sobre as despesas com precatórios e cumprimento de
sentenças  judiciais  que  serão  programadas  em  dotação  específica  das  unidades
responsáveis pelo débito na lei orçamentária. Por meio da emenda apresentada tais
despesas serão processadas nos termos do art. 100 da Constituição da República.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.218/2014, em

turno único, com as Emendas nos 2, 5 e 51 apresentadas por parlamentares; com as
Emendas nos 58, 60, 66 e 90 apresentadas pelo Bloco Minas sem Censura; com as
Subemendas nº 1 às Emendas nos 6, 7, 49, 63, 73, 74 e 77; com a Emenda nº 92
apresentada ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nos 1, 3, 4, 8 a 46,
48, 50, 52 a 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67 a 72, 75, 76, 78 a 89 e 91.

As Emendas nos 6, 7, 49, 63, 73, 74 e 77 ficam prejudicadas pela aprovação das
respectivas subemendas.

A Emenda nº 47 fica prejudicada pela aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº
6.
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 6
Acrescentem-se os seguintes incisos ao § 2º do art. 42:
“Art. 42 - (…)
§ 2º - (…)
… - as despesas com o Fundo Estadual de Assistência Social - Feas;
…  -  as  ações  oriundas  de  emendas  de  iniciativa  popular  ao  PPAG  e  à  LOA

aprovadas.”.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 7

Acrescente-se, no § 7º do art. 51, após a expressão “da fruticultura,”, a expressão
“da olericultura,”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 49
Dê-se ao inciso III do caput do art. 43 a seguinte redação:
“Art. 43 - (...)
III  -  a  execução  bimestral  das  metas  físicas  e  orçamentárias  do  PPAG  e  o

detalhamento  da  execução  orçamentária  dos  subprojetos  e  subprocessos  que
constam em cada ação;”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 63
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. … - 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.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 73
Acrescente-se o seguinte inciso ao caput do art. 43:
“Art. 43 - (…)
… - a cópia dos contratos de operação de crédito, no prazo de trinta dias contados

da data de sua publicação;”.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 74

Acrescente-se o seguinte inciso ao caput do art. 43:
“Art. 43 - (…)
... - as revisões do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Minas

Gerais, celebrado entre o Estado e a União;”.
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 77
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art.  …  -  A  aprovação  de  projeto  de  lei  que  institua  ou  altere  tributo  está

condicionada  à  apresentação  da  correspondente  demonstração  da  estimativa  do
impacto na arrecadação, devidamente justificada.”.

EMENDA Nº 92
Acrescente-se,  no  caput do  art.  32,  após  o  termo  “débito”,  a  expressão  “e

processada nos termos do art. 100 da Constituição da República.”.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.273/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 667/2014, o projeto de lei em

epígrafe, de autoria do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito adicional
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais - MPMG.

Publicado no  Diário do Legislativo em 12/6/2014, o projeto foi  distribuído a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e
do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram
apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em  favor  do  Ministério  Público  do
Estado de Minas Gerais - MPMG -, no valor de R$123.440.000,00, que se destinam a
atender:

- despesas com pessoal e encargos sociais, até o valor de R$70.790.000,00;
- outras despesas correntes, até o valor de R$46.225.000,00; e
- investimentos, até o valor de R$6.425.000,00.
A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
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abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,
estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação
orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida
norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por
decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,
entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações
orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Segundo  a  Mensagem  nº  667/2014,  que  encaminhou  o  projeto,  os  recursos
destinam-se às ações de Direção Administrativa, Construção, Ampliação e Reforma
de  Sedes  Próprias,  Operacionalização  das  Atribuições  Institucionais  do  Ministério
Público e Proventos de Inativos Civis e Pensionistas.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em
seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os
quais serão provenientes:

-  do excesso de arrecadação prevista para  o corrente exercício,  até o valor  de
R$55.725.000,00;

-  da  anulação  de  dotação  orçamentária  de  Recursos  Ordinários,  do  grupo  de
despesa de Pessoal e Encargos Sociais, até o valor de R$31.700.000,00;

- do saldo financeiro da receita de Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro
de Previdência - Funfip -, até o valor de R$20.590.000,00;

- do saldo financeiro da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip, no valor
de R$15.000.000,00;

- 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 MPMG e o Ministério  da Justiça,  por meio da Secretaria  de Direito
Econômico, no valor de R$340.000,00;

- do saldo financeiro de Recursos Ordinários, para contrapartida ao Convênio nº
759459,  firmado em 15 de dezembro  de 2011,  entre  o  MPMG e  o  Ministério  da
Justiça, por meio da Secretaria de Direito Econômico, no valor de R$85.000,00.
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Por  meio  da  Mensagem  nº  669/2014,  publicada  no  Diário  do  Legislativo em
26/6/2014, o governador do Estado encaminhou a esta Casa proposta de emenda
com vistas a alterar 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 da Ação 1110 - Caminhos
de  Minas,  pertencente  ao  Programa  035  -  Minas  Logística,  razão  pela  qual
apresentamos a Emenda nº 1.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não
havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.273/2014, em

turno único, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se, onde convier:
“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 trezentos e cinquenta e quatro para setecentos
e setenta e dois em 2015, de trinta e dois para quinhentos e trinta e dois em 2016, de
zero para 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
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
real) para R$1.196.160.000,00 (um bilhão cento e noventa e seis milhões cento e
sessenta mil reais) em 2017.”.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Romel Anízio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.296/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Organização Comunitária Vida Nova, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e
outras Drogas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.296/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização Comunitária Vida Nova, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, parágrafo
único, que as atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas; e,
no  art.  31,  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, registrada no
Conselho  Nacional  de Assistência  Social,  que tenha,  preferencialmente,  o  mesmo
objetivo social da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.296/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.297/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Moradores do Chacreamento São Sebastião do
Maquiné e Adjacências, com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/6/2014  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 5.297/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Chacreamento  São  Sebastião  do  Maquiné  e
Adjacências, com sede no Município de Santa Luzia.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem;  e,  no  art.  35,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que
possua título de utilidade pública municipal e estadual.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.297/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique- Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.301/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Célio  Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar 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 matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/6/2014  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 5.301/2014 tem por finalidade declarar 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.

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. 36, inciso II, que
as atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou  equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de
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vantagens ou benefícios; e, no inciso III do mesmo dispositivo, que, na hipótese de
sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, com personalidade
jurídica,  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  sede  e  atividades
preponderantes  no  Estado,  preferencialmente  no  Município  de  Água  Boa,  ou  a
entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.301/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.323/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 672/2014, o projeto de lei em análise “altera o inciso II do art. 192 da
Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  2/7/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento  Interno,  analisar  a  proposição  quanto  aos  seus  aspectos  jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em análise pretende alterar a redação do inciso II do art. 192 da Lei

Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, para ampliar os serviços e produtos da
Loteria do Estado de Minas Gerais  -  Lemg -  prestados por  terceiros por meio de
permissão e concessão.
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Com a nova redação, a Lemg poderá “conceder permissão e concessão a terceiros
de  serviços  de  planejamento  estratégico,  criação  de  produtos,  implantação  e
operação dos produtos lotéricos, marketing, estocagem, criação e operação de rede
de distribuição de jogos lotéricos e similares, incluído o jogo eletrônico por meio físico
e digital, comercialização e pagamento de prêmios”.

O governador do Estado esclarece que “a alteração proposta tem por finalidade
modernizar a Loteria do Estado de Minas Gerais - Lemg - de forma a adequá-la às
novas tendências do mercado lotérico. Além disso, permitirá gerar novas fontes de
receitas ao orçamento do Estado, possibilitando a ampliação dos recursos destinados
a  projetos  e  programas  de  cunho  social  criados  e  implementados  pelo  Poder
Executivo”.

Ainda, segundo a justificação que acompanha a mensagem do governador, “a Lemg
pretende adotar modelo de delegação dos serviços lotéricos para a iniciativa privada
reduzindo substancialmente  os  riscos e investimentos  financeiros  demandados na
operação, permitindo assim que o Estado realize os benefícios da atividade lotérica
sem incorrer no custo de sua operação”.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que
se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo. O projeto
observa, dessa forma, a norma insculpida na alínea “e” do inciso III do art.  66 da
Constituição  Estadual,  que  inclui  entre  as  matérias  de  iniciativa  privativa  do
governador do Estado a criação e a estruturação de Secretaria  de Estado, órgão
autônomo e entidade da administração indireta.

Nos termos do art. 22, inciso XX, da Constituição da República, compete à União
legislar  sobre  sistema de  consórcios  e  sorteios.  Dessa  forma,  aos  estados  resta
apenas a exploração dessas atividades.

Os jogos lotéricos encontram-se disciplinados pelo Decreto-Lei nº 594, de 27 de
maio  de  1969,  instrumento  normativo  de  observância  obrigatória  por  todos  os
estados. A estes é dado, por concessão da União, tão-somente planejar, coordenar,
executar e controlar o jogo lotérico para a sua exploração, mas lhes é defesa a edição
de  normas  legais  disciplinadoras  da  matéria,  bem  como  a  criação  de  novas
modalidades de jogo.
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Em reforço à tese de que a matéria se insere no domínio legiferante privativo da
União, deve-se aduzir o fato de que a autorização legal para a exploração de jogos
lotéricos  constitui  uma  derrogação  excepcional  da  norma  penal,  que  tipifica  a
exploração  de  jogos  de  azar  como  contravenção,  conforme  dispõe  o  art.  50,
combinado com o art. 51, do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941, a Lei das Contravenções
Penais.

A ampliação da delegação do serviço público de loteria,  com a transferência de
todas as etapas do processo ao particular por meio de contrato de concessão, almeja
conferir  maior  efetividade  na  prestação  do  serviço,  como também  garantir  maior
segurança jurídica aos atos negociais  da Lemg. Além disso, a referida  delegação
deve  observar  os  limites  impostos  pela  legislação  federal  para  a  exploração  do
serviço de loteria pelo Estado.

Ressalte-se ainda que a alteração proposta pelo projeto não acarreta aumento de
despesa,  dispensando,  dessa  forma,  o  envio  do  impacto  orçamentário-financeiro,
conforme estabelece a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tendo em vista que a expressão “criação de produtos” sugere a possibilidade de
criação de novos jogos lotéricos por terceiros, matéria esta, segundo entendimento do
Supremo Tribunal Federal (ADI 2995/PE; ADI 2996/SC), vedada ao próprio estado,
apresentamos o Substitutivo nº 1 para suprimir a referida expressão, bem como fazer
adequações de técnica legislativa.

Conclusão
Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.323/2014, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso II do art. 192 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que
dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso II do art. 192 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.192 - (...)
II  -  delegar,  mediante  permissão  e  concessão,  os  serviços  de  planejamento

estratégico, implantação e operação dos produtos lotéricos,  marketing,  estocagem,
criação e operação de rede de distribuição de jogos lotéricos e similares, incluído o
jogo eletrônico por meio físico e digital, comercialização e pagamento de prêmios.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.325/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 5.325/2014, do governador do Estado, encaminhado por meio
da Mensagem nº 675/2014, “altera o § 3º do art. 68 da Lei nº 20.748, de 25 de junho
de 2013”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  2/7/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública 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 sob análise pretende alterar o § 3º do art. 68 da Lei nº 20.748, de 25

de junho de 2013.  Segundo o governador, a proposição tem por objetivo alterar a
forma de incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - ao
vencimento básico dos cargos da carreira da Advocacia Pública do Estado, com o
intuito de equalizar os valores dos honorários de sucumbência a que fazem jus, por
lei, os integrantes da referida carreira.

A GCP,  instituída  pela  Lei  nº  18.017,  de  2009,  deve  ser  paga a  procurador  do
Estado - e advogado autárquico - em efetivo exercício, que fizer jus, segundo critérios
definidos pela Advocacia-Geral do Estado - AGE -, ao recebimento de honorários de
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sucumbência.  De  acordo  com  o  art.  66  da  Lei  nº  20.748,  de  2013,  parcelas  da
mencionada gratificação - fixada para o ano de 2012, na forma do art. 7º da Lei nº
19.987, de 28 de dezembro de 2011 - vêm sendo incorporadas ao vencimento básico
dos  cargos  de  procurador  do  Estado,  nos  seguintes  percentuais  e  respectivos
valores:  I  -  em  1º  de  maio  de  2013,  incorporação  de  16,666%,  no  valor  de
R$2.000,00;  II  -  em  1º  de  maio  de  2014,  incorporação  de  25%,  no  valor  de
R$3.000,00;  III  -  em  1º  de  maio  de  2015,  incorporação  de  27,5%,  no  valor  de
R$3.300,00.

Da  mesma  forma,  segundo  o  art.  67  da  Lei  nº  20.748,  de  2013,  vêm  sendo
incorporadas ao vencimento básico dos cargos de advogado autárquico, de que trata
a Lei Complementar nº 81, de 2004, as seguintes parcelas da GCP: I - em 1º de maio
de 2013, incorporação de 16,666%, no valor de R$1.600,00; II - em 1º de maio de
2014, incorporação de 25%, no valor de R$2.400,00; III - em 1º de maio de 2015,
incorporação de 27,5%, no valor de R$2.640,00.

Por fim, estabelece o art. 68, caput, da Lei nº 20.748, de 2013, que os procuradores
do Estado e os advogados autárquicos, nos meses em que o valor dos honorários
rateados for inferior ao valor do percentual da GCP não incorporado nos termos dos
arts. 66 e 67, continuarão a receber, a título de gratificação residual, a diferença entre
esses dois valores.

Feito esse breve esclarecimento, passemos à análise da proposição.
A proposição em exame pretende alterar o §3º do art. 68, da Lei nº 20.748, de 2013,

segundo  o  qual  “as  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de  Produtividade
incorporadas nos termos dos arts. 66 e 67 serão extintas nos percentuais e nas datas
de sua incorporação”. De acordo com a redação proposta pelo projeto de lei, somente
seriam extintas  as parcelas  da GCP já incorporadas (art.  66,  incisos I  e  II,  e  67,
incisos I e II). Com isso, a última parcela da GCP seria incorporada nos termos do art.
66, III, e art. 67, III, mas não seria extinta. Vale dizer, o valor referente a essa parcela,
além  de  ser  incorporado  ao  vencimento  básico  dos  procuradores  de  Estado  e
advogados autárquicos, seria percebido a título de GCP.

No que concerne aos aspectos constitucionais, jurídicos e legais da proposição, os
quais compete a esta Comissão analisar, não vislumbramos óbice quanto à iniciativa
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governamental para deflagrar o processo legislativo. Segundo o art. 66, III, “b” e “f”,
da Carta Estadual,  a remuneração dos cargos da administração direta do Estado,
bem como a  organização da Advocacia  do  Estado  são matérias  cuja  iniciativa  a
Constituição  outorgou  privativamente  ao  governador.  Quanto  à  competência  para
legislar sobre a matéria, verifica-se que o Estado está autorizado constitucionalmente
a exercê-la, com respaldo no princípio autonômico.

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

do Projeto de Lei nº 5.325/2014.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 427/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, esse projeto dispõe sobre a venda por
cambistas de ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos.

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, IV, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º do art. 189, do referido Regimento, a redação do vencido
faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  427/2011  tipifica  como infração  administrativa  a  venda  de

ingressos  por  pessoa  física  ou  jurídica  que  atue  como  intermediária  entre  o
organizador  de evento artístico,  cultural  ou esportivo e o consumidor  final,  com o
objetivo de auferir ou tentar obter ganho ilícito em detrimento do povo ou de número
indeterminado de pessoas, mediante especulação. A penalização sujeita o infrator a
multa e apreensão do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor -
CDC.

Nesta fase regimental, analisamos detidamente o vencido no 1º turno e ratificamos
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a  sua  coerência  e  consistência,  bem  como  a  inexistência  de  vício  de  qualquer
natureza. A matéria encontra-se em perfeita consonância com a política nacional de
coibição e repressão eficiente de abusos praticados contra o consumidor.

No  entanto,  em  função  da  necessidade  de  adequação  à  técnica  legislativa,
apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido no primeiro turno.

Mantemos  o  posicionamento  favorável  à  proposta,  emitido  no  1º  turno,  por
considerar que está de acordo com o CDC.

Conclusão
Somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 427/2011 na forma do

vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art.  1º do vencido no 1º turno, a expressão "ganho ilícito" pela
expressão "ganho financeiro".

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente e relator - Duarte Bechir - Duilio de Castro.

PROJETO DE LEI Nº 427/2011
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a venda de ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos
no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Constitui infração administrativa a venda de ingressos por pessoa física ou

jurídica que atue como intermediária entre o organizador do evento artístico, cultural
ou desportivo e o consumidor final, com o intuito de obter ganho ilícito,  por preço
superior ao estampado no bilhete.

Art. 2º - Constatada a infração administrativa prevista no artigo anterior, o infrator
fica sujeito a multa e apreensão do produto, nos termos do art. 56 da Lei 8.078, de 11
de  setembro  de  1990,  que  dispõe  sobre  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 65/2011

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 65/2011, de autoria do deputado Fred Costa, que dispõe sobre a
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utilização de uniforme fora das dependências hospitalares e áreas correlatas em todo
o Estado, 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° 65/2011
Acrescenta inciso ao art. 83 da Lei n° 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° - Fica acrescentado ao art. 83 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte inciso X:
"Art. 83 - (...)
X  -  zelar  pelo  uso  adequado  das  vestimentas  de  biossegurança  e  dos

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.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 378/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 378/2011, de autoria do deputado Célio Moreira, que acrescenta
parágrafo ao art.  2°  da Lei n°  15.435,  de 11 de janeiro de 2005, que disciplina a
utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança, 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° 378/2011
Altera a Lei n° 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:
Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 2° da Lei n° 15.435, de 11 de janeiro de 2005,

os seguintes §§ 1° a 3°:
“Art. 2° - (...)
§ 1° - O disposto no caput não se aplica ao uso de câmeras em bens públicos de

uso comum.
§ 2° - 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.

§ 3° - A ordem judicial mencionada no § 2° especificará prazo e condições para o
uso sigiloso de câmera de vídeo.”.

Art.  2°  -  Fica  acrescentado  ao  art.  4°  da  Lei  n°  15.435,  de  2005,  o  seguinte
parágrafo único:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo  único  -  Na  hipótese  prevista  no  §  2°  do  art.  2°,  as  imagens  serão

destruídas no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data da gravação,
salvo decisão judicial em contrário.”.

Art.  3°  -  O art.  8°  da Lei  n°  15.435,  de  2005,  passa a vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art.  8°  -  O  uso  de  câmera  de  vídeo  em  desacordo  com  o  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.
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§  1°  -  A  sanção  será  fixada,  em  cada  caso,  levando-se  em  consideração  a
gravidade da infração, o número de pessoas atingidas e a reincidência.

§  2°  -  A  sanção  administrativa  será  determinada  com  observância  do  devido
processo administrativo, assegurando-se ao infrator  o direito  à ampla defesa e ao
contraditório.”.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 438/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 438/2011, de autoria 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, 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 438/2011
Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de  Fiscalização
Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, o seguinte

art. 21-B:
“Art.  21-B -  O Oficial  de Registro de Títulos e Documentos e Civil  das Pessoas

Jurídicas afixará,  nas dependências  do serviço,  em local  visível,  de fácil  leitura e
acesso  ao  público,  cartazes  informando  os  atos  de  sua  competência  que  estão
sujeitos a gratuidade.”.
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Art. 2º - Fica acrescentado ao caput do art. 30 da Lei nº 15.424, de 2004, o seguinte
inciso V:

“Art. 30 - (...)
V - não afixar os cartazes de que trata o art. 21-B desta lei.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.055/2011
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  1.055/2011,  de  autoria  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  que
classifica a visão monocular  como deficiência visual,  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° 1.055/2011
Assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no conceito

definido na Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000, 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. 1° - O indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no conceito

definido no art. 1° da Lei n° 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.635/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.635/2011, de autoria do deputado Anselmo José Domingos,
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que dispõe sobre a criação do Programa Estadual para Identificação e Tratamento da
Dislexia na Rede Oficial de Educação, 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° 1.635/2011
Acrescenta inciso ao art. 2° da Lei n° 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza

o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da
rede pública de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 16.683, de 10 de janeiro de 2007, o

seguinte inciso V:
“Art. 2° - (...)
V - identificação de alunos cujo desempenho escolar abaixo do esperado justifique

o encaminhamento aos órgãos de saúde para diagnóstico de possíveis disfunções
relacionadas com distúrbios de aprendizagem ou com déficits auditivos ou visuais.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.037/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.037/2012, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
inclui o acometido da Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) no grupo
de pessoas com deficiência, 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° 3.037/2012
Assegura  ao  indivíduo  afetado  pela  síndrome  de  Von  Recklinghausen

(neurofibromatose) que se enquadre no conceito definido na Lei nº 13.465, de 12 de
janeiro  de  2000,  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 definido no art. 1º da 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.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.990/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.990/2013, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que
prorroga o prazo estabelecido pelo parágrafo único do art. 7° da Lei n° 17.110, de 1°
de  novembro  de  2007,  que  dispõe  sobre  o  reconhecimento  de  localidade  como
estância climática ou hidromineral, 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.990/2013
Estabelece novo prazo para cumprimento do disposto no 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.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.936/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.936/2014, de autoria 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,  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 4.936/2014
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 -
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autorizada a doar à União 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, registrado sob o nº 4.012, a fls.
314  do  Livro  2-l,  no  Cartório  de  Ofício  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de
Pitangui, observado o disposto no § 1° deste artigo.

§ 1º - Do imóvel de que trata o  caput será excluída a área de mineração a ser
demarcada no ato de doação.

§ 2º - O imóvel objeto da doação de que trata o  caput  destina-se à instalação de
campus 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.

Art. 2º - Fica autorizada, 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.

§  1º  -  Fica  autorizada  a  cessão  de  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 de regulamento.

§ 2º - A cooperação técnica que envolver a cessão de pessoal poderá ser efetivada
por meio diverso do previsto neste artigo, 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 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 § 2° 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 atos decorrentes da autorização de que
trata esta lei obedecerão à legislação própria.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Gustavo Valadares.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.972/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 4.972/2014, de autoria 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, 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 4.972/2014
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Guiricema.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-447, com extensão de 1,3km (um

vírgula três quilômetro), compreendido entre o Km 33,7 e o Km 35.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guiricema a área

correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1°.
Parágrafo único -  A área 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,  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, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.988/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.988/2014, de autoria do deputado Fred Costa, que institui o
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Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia no Estado, foi aprovado em turno
único, com as Emendas nºs 1 e 2.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.988/2014
Institui o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia, a ser

comemorado, anualmente, no dia 9 de setembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.000/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.000/2014, de autoria do deputado Luiz Henrique, que institui o
Dia da Sukyo Mahikari, 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 § 1º do art. 268 do 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 5.000/2014
Institui o Dia da Sukyo Mahikari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Sukyo Mahikari, a ser comemorado, anualmente, no

dia 27 de fevereiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Gustavo Valadares.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.006/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.006/2014, de autoria 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, 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 5.006/2014
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-111, com extensão de 1km (um

quilômetro), compreendido entre o Km 87 e o Km 88.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Reduto a área

correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1°.
Parágrafo único -  A área 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  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, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.110/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.110/2014, de autoria do deputado Célio Moreira, que autoriza
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o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Corinto  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 5.110/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto 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 Corinto imóvel

situado na gleba nº 3 da Fazenda Aliança, naquele município, registrado sob o n°
678,  a fls.  177 do Livro  2-B,  no Cartório  de Registro de Imóveis  da Comarca de
Corinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Ifet-MG.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Cássio Soares, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.243/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.243/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.243/2014
Autoriza  a  abertura  de  crédito  especial  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  para

implantação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais -
Prevcom-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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°.

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.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.359/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.359/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  nº  55/2014,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 22 de maio de 2014, 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 5.359/2014
Ratifica  o  Convênio  nº  55,  de  22  de  maio  de  2014,  celebrado  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 55, de 22 de maio de 2014, celebrado no

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que 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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2014

ATAS
ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.361  a
5.364/2014 - Requerimentos nºs 8.496 a 8.536/2014 - Requerimentos das Comissões
de Assuntos Municipais, do Trabalho e de Direitos Humanos e dos deputados Antônio
Carlos Arantes (2) e Vanderlei Miranda - Proposições Não Recebidas: Requerimento
da deputada Liza Prado - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde,
de  Educação  e  de  Política  Agropecuária  e  dos  deputados  Sávio  Souza  Cruz,
Lafayette  de  Andrada  e  Inácio  Franco  -  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -
Oradores Inscritos: Discurso do deputado Pompílio Canavez - 2ª Parte (Ordem do
Dia):  1ª Fase:  Abertura de Inscrições -  Palavras do Presidente -  Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento
da  Comissão  do  Trabalho;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da
aprovação -  Requerimentos das Comissões  de Assuntos Municipais  e de Direitos
Humanos e dos deputados Antônio Carlos Arantes (2) e Vanderlei Miranda; aprovação
-  Requerimento  nº  4.693/2013;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da
aprovação  -  Requerimento  nº  5.612/2013;  requerimento  do  deputado  Gilberto
Abramo; votação do requerimento; aprovação; verificação de votação; retificação da
aprovação do requerimento do deputado Gilberto Abramo; questão de ordem; votação
do Requerimento nº 5.612/2013; aprovação - Requerimentos nºs 5.720 e 6.681/2013
e 7.647, 8.104 e 8.120/2014; aprovação - Requerimento nº 8.123/2014; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Requerimentos nºs 8.141, 8.142 e 8.143/2014; aprovação
-  2ª  Fase:  Palavras  do  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:
Requerimento do deputado Vanderlei Miranda; aprovação - Votação, em 2º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  4.936/2014;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -
Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição
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-  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.988/2014;  aprovação  com  as
Emendas  nºs  1 e 2  -  Votação,  em turno único,  do  Projeto de Lei  nº  5.000/2014;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
65/2011;  aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Votação, em 2º turno,  do
Projeto de Lei nº 378/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 1.055/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno
-  Votação,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  3.037/2012; aprovação na forma do
vencido  em  1º  turno  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.990/2013;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº  4.401/2013;  requerimento  do  deputado  Zé Maia;  aprovação  do  requerimento  -
Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.972/2014;  aprovação  na  forma  do
vencido  em  1º  turno  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.006/2014;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº  5.110/2014;  aprovação -  Votação,  em 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº  427/2011;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.710/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade do Substitutivo
nº 2 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.033/2013; aprovação na forma do
Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.243/2014;
discurso do deputado Rogério Correia; encerramento da discussão; votação nominal
do  projeto;  aprovação  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.359/2014;  aprovação -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  438/2011;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.635/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 873/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 2, com a
Emenda nº  1;  prejudicialidade  do  Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do
Projeto  de  Lei  nº  5.272/2014,  requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez;
aprovação do requerimento - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final:
Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  65,  378  e  1.055/2011,
3.037/2012, 3.990/2013 e 4.936, 4.972, 4.988, 5.000, 5.006 e 5.110/2014; aprovação -
Questão de Ordem - Declarações de Voto - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei  nº  5.243/2014;  aprovação  -  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº
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438/2011; aprovação; solicitação de verificação de votação; suspensão e reabertura
da reunião; retirada da solicitação de verificação de votação; deferimento - Pareceres
de Redação Final  do Projeto de Lei  nº  1.635/2011 e  do  Projeto de Resolução nº
5.359/2014; aprovação - Declarações de Voto - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Alencar da Silveira

Jr.  -  Agostinho Patrus  Filho -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio
Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Cássio
Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu -  Paulo  Lamac  -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -
Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente
Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Às 14h3min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.361/2014

Proíbe a revista íntima dos visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  prisionais  no  Estado  proibidos  de  realizar

revista íntima nos visitantes, sendo que os procedimentos de revista se darão em
razão de necessidade de segurança e serão realizados com respeito à dignidade
humana.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - estabelecimentos prisionais: as unidades de reclusão, detenção, internação de

menores,  encarceramento  provisório,  manicômios  judiciais  ou  qualquer
estabelecimento destinado à  internação de pessoas em cumprimento de pena ou
medida de segurança;

II - visitante: toda pessoa que ingressa em estabelecimento prisional para manter
contato direto ou indireto com detento;

III - revista íntima: todo procedimento que obrigue o visitante a:
a) despir-se;
b) fazer agachamentos ou dar saltos;
c) submeter-se a exames clínicos invasivos.
Art. 3º - Todo visitante que ingressar no estabelecimento prisional será submetido a

revista mecânica, a qual será executada em local reservado, por meio da utilização
de equipamentos capazes de garantir segurança ao estabelecimento prisional, tais
como:

I - scanner corporal;
II - detectores de metais;
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III - aparelhos de raios X;
IV - outras tecnologias que preservem a integridade física, psicológica e moral do

visitante revistado.
Parágrafo único - As gestantes e as pessoas portadoras de marca-passo não serão

submetidas  à  revista  mecânica,  devendo  a  administração  prisional  autorizar  seu
ingresso no estabelecimento, sendo inexigível cumprimento de obrigação alternativa.

Art. 4º - Na hipótese de suspeita justificada de que o visitante esteja portando objeto
ou  substância  ilícitos,  identificada  durante  o  procedimento  de  revista  mecânica,
deverão ser tomadas as seguintes providências:

I  -  o  visitante  deverá  ser  novamente  submetido  à  revista  mecânica,
preferencialmente  utilizando-se  equipamento  diferente  do  usado  na  primeira  vez,
entre os métodos mencionados no art. 3º da presente lei;

II  -  persistindo a suspeita  prevista do  caput deste artigo,  o visitante  poderá ser
impedido de entrar no estabelecimento prisional;

III -  caso insista na visita, será encaminhado a um ambulatório onde um médico
realizará os procedimentos adequados para averiguar a suspeita.

Parágrafo único - Na hipótese de confirmação da suspeita descrita no caput deste
artigo,  encontrando-se  objetos  ilícitos  com  o  visitante,  este  será  encaminhado  à
delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
a contar da data de sua publicação.

Art.  6º  -  As  despesas  resultantes  da  execução  desta  lei  correrão  a  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2014.
Gilberto Abramo
Justificação:  Preliminarmente  é  importante  salientar  que  o  art.  24,  inciso  I,  da

Constituição  Federal,  confere  aos  estados  competência  para  legislar
concorrentemente sobre direito penitenciário, o qual consiste no “conjunto de normas
jurídicas relativas ao tratamento do preso e ao modo de execução da pena privativa
de liberdade, abrangendo, por conseguinte, o regulamento penitenciário”.
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A Lei Federal  nº 7.210,  de 11 de julho de 1984, que institui  a Lei  de Execução
Penal, define as diretrizes para o sistema prisional brasileiro e, em seu art. 41, inciso
X, assegura ao preso o direito à visitação e ao contato com familiares e amigos.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 1º, inciso III, o princípio da dignidade
humana, cabendo ao Estado zelar por sua garantia, com vistas a proteger de forma
efetiva  a  fruição  dos  direitos  fundamentais.  É  preciso  lembrar  que  a  pessoa  do
condenado  jamais  perderá  sua  condição  humana  e,  portanto,  será  sempre
merecedora de respeito em seus direitos e garantias fundamentais, estendendo-se
esse respeito a todas as suas relações sociais, especialmente a família.

Cabe salientar, ainda, que com a atual tecnologia à disposição, a revista eletrônica
feita através de scanner corporal, aparelho de raios X, detectores de metais é capaz
de  identificar  armas,  explosivos,  drogas  e  similares,  sendo  usada  inclusive  pelos
setores de imigração internacional  para  prevenção de terrorismo,  é  o  instrumento
adequado e eficiente para preservação da segurança nos estabelecimentos penais.

Diante de todo o exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares, na sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.362/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Ação  Social  José  Resende-ONG,  com  sede  no

Município de Piracema.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social José Resende-ONG, com

sede no Município de Piracema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2014.
João Leite
Justificação: A Ação Social José Resende-ONG é uma associação civil, sob a forma

de organização não governamental. É pessoa jurídica de direito privado, de cunho
exclusivamente filantrópico, sem fins lucrativos e econômicos, fundada em 23/1/2007,
e tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população



539
____________________________________________________________________________

carente de Piracema.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

está sendo realizado, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.363/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Terapêutica El Shadday de

Araguari, com sede no Município de Araguari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunidade Terapêutica

El Shadday de Araguari, com sede no Município de Araguari.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de julho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação Comunidade Terapêutica El Shadday de Araguari é uma

associação civil, sem fins lucrativos, instituída com a finalidade de promover ações de
humanização em saúde e de assistência social, visando a recuperação e a reinserção
de  dependente  químico  por  meio  de  acompanhamento  clínico,  palestras,  cursos,
treinamentos e oficinas.

Diante da importância das ações realizadas pela entidade, contamos com o apoio
dos nobres pares 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
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 5.364/2014
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:
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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.

Art. 2º - Fica desafetada a área de 2.807,47ha (dois mil oitocentos e trinta e sete
hectares e quarenta e sete ares) do Parque Estadual da Serra do Papagaio, criado
pelo Decreto nº 39.793, de 5 de agosto de 1998, a ser desmembrada da área total de
que trata o art. 1º.

Parágrafo único - Os limites da área desafetada a que se refere o “caput” são os
constantes do memorial descritivo do Anexo II.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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,
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



549
____________________________________________________________________________

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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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,
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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,
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
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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,
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
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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
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



560
____________________________________________________________________________

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
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
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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
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
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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
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,
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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;
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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=7.550.956,87 m 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
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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,  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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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,
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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
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,
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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
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,
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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
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
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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
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
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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,
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



587
____________________________________________________________________________

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,
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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,
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 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
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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 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
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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  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
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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 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
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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  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
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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
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
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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
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
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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,
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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



607
____________________________________________________________________________

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
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
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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,
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
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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,
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,
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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
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



611
____________________________________________________________________________

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
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
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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
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
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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
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
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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,
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
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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
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,
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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
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



617
____________________________________________________________________________

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
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
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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
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
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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
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
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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
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



621
____________________________________________________________________________

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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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
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
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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
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
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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.

I - gleba 1: a descrição com área de 461,1129ha e perímetro de 17.534,978m, 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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;
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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
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
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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 689,0735ha e perímetro de 27.591,016m, 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 15,65m 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
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
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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
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
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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,
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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 491,8235ha e perímetro de 16.732,981m, 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 150,49m 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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



656
____________________________________________________________________________

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
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
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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
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



658
____________________________________________________________________________

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 167,1307ha e perímetro de 6.528,223m, 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 142,01m 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
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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
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 27,6971ha e perímetro de 3.195,069m, 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 63,85m 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
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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
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
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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 10,1263ha e perímetro de 4.379,862m, 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 759,67m 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
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
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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 124,7880ha e perímetro de 9.220,773m, 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 57,27m 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
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
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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
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
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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
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
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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
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 38,7912ha e perímetro de 4.207,822m, 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 157,39m 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
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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
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
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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 24,7500ha e perímetro de 3.668,527m, 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 14,03m 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,
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
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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
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 30,3802ha e perímetro de 5.032,792m, 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  64,37m  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
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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
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,
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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
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 81,1578ha e perímetro de 7.289,743m, tem
início  no  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e  E=530.723,345m;
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deste,  segue com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  96°57'34"  e  95,46m  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
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
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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
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
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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
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
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E=530.723,345m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.
XII - gleba 12: a descrição com área de 0,1107ha e perímetro de 466,737m, 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 232,97m 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 0,0393ha e perímetro de 215,338m, 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 94,90m 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 2,0002ha e perímetro de 647,584m, 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 213,58m 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 0,0956ha e perímetro de 196,619m, 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 35,86m até o
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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 0,0243ha e perímetro de 272,029m, 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  2,68m  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
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 0,0277ha e perímetro de 126,838m, 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 60,83m 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 6,4133ha e perímetro de 1.084,575m, 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 187,05m 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
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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 0,3987ha e perímetro de 258,281m, 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  43,14m  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 0,0204ha e perímetro de 66,186m, 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.
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XXI - gleba 21: a descrição com área de 0,6712ha e perímetro de 412,545m, 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 37,56m 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 23,7761ha e perímetro de 4.835,309m,
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  58,01m  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
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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
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.
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XXIII - gleba 23: a descrição com área de 86,2423ha e perímetro de 7.831,564m,
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 55,11m 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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 42,9889ha e perímetro de 4.215,099m,
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 537,68m 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
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
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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
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)
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XXVI - gleba 26: a descrição com área de 17,4638ha e perímetro de 2.203,729m,
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 61,45m 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
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
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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 3,9726ha e perímetro de 959,445m, 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 40,07m 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
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 0,9556ha e perímetro de 868,702m, 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  82,30m  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
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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 21,3272ha e perímetro de 3.292,585m,
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  48,69m  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;
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
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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
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 9,3744ha e perímetro de 2.159,267m, 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 37,68m 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
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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
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 4,5262ha e perímetro de 2.229,636m,
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 63,56m 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
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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
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 0,1647ha e perímetro de 183,136m, 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 61,58m 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 1,0253ha e perímetro de 525,318m, tem
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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 104,16m 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.

XXXIV - gleba 34: a descrição com área de 41,1520ha e perímetro de 4.224,432m,
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 83,61m 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
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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  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



693
____________________________________________________________________________

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 49,9706ha e perímetro de 3.091,900m,
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 62,98m 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
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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
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 44,4379ha e perímetro de 2.932,322m,
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 421,75m 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
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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 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 0,0027ha e perímetro de 33,846m, 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 12,72m 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 0,4486ha e perímetro de 701,320m,
tem início no vértice M-1370, de coordenadas N=7.543.133,364m e E=526.329,155m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°37'26" e 173,93m 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
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 0,6180ha e perímetro de 432,804m, 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  62,45m  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 0,6705ha e perímetro de 556,952m, tem
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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 85,03m 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
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 0,8817ha e perímetro de 941,189m, 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  64,90m  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
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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 1,1225ha e perímetro de 463,689m, 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 152,09m 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.

XLIII - gleba 43: a descrição com área de 1,1225ha e perímetro de 463,689m, 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 152,09m 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.
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XLIV - gleba 44: a descrição com área de 3,9134ha e perímetro de 3.728,046m, 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 153,84m 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,
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
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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 1,0271ha e perímetro de 1.390,045m, 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 68,27m 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,
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 0,0000ha e perímetro de 0,021m, tem
início  no  vértice  M-1455,  de  coordenadas  N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;
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deste,  segue com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  171°56'27"  e  0,01m  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 18,1231ha e perímetro de 2.106,088m,
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 107,25m 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
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
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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 8,8112ha e perímetro de 2.017,841m,
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 28,52m 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
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 6,1652ha e perímetro de 1.187,120m, tem
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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 90,10m 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
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 3,0687ha e perímetro de 774,816m, 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 16,61m 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
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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 4,7630ha e perímetro de 1.030,154m, 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 139,05m 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 2,0201ha e perímetro de 652,822m, 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 30,21m até o
vértice M-1529, de coordenadas N=7.543.219,610m e E=513.400,493m; 153°35'18" e
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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
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 3,1674ha e perímetro de 1.003,10m, 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 162,65m 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
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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 3,0088ha e perímetro de 1.395,85m, 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 164,98m 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
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 1,4902ha e perímetro de 808,60m, 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 131,71m 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
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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.

LVI - gleba 56: a descrição com área de 0,3912ha e perímetro de 308,53m, 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 78,07m 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 0,0637ha e perímetro de 203,43m, 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 69,27m 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



708
____________________________________________________________________________

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 0,9728ha e perímetro de 859,18m, 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 96,90m 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
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
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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 0,0175ha e perímetro de 78,97m, 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 31,35m 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.

LX - gleba 60: a descrição com área de 0,0147ha e perímetro de 68,03m, 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 31,44m 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 0,0000ha e perímetro de 6,94m, 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 3,45m 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



710
____________________________________________________________________________

deste perímetro.
LXII - gleba 62: a descrição com área de 0,1649ha e perímetro de 327,65m, 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 73,70m 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.

LXIII - gleba 63: a descrição com área de 0,4926ha e perímetro de 312,09m, 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 25,24m 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 8,4153ha e perímetro de 1.708,72m, 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 115,98m até o
vértice M-1629, de coordenadas N=7.551.503,660m e E=532.259,439m; 165°57'55" e
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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
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 6,8891ha e perímetro de 996,94m, 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  52,71m  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
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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.

LXVI - gleba 66: a descrição com área de 1,0835ha e perímetro de 427,96m, 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  94,76m  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 0,0639ha e perímetro de 146,96m, 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 49,71m até o
vértice M-1666, de coordenadas N=7.553.591,421m e E=538.439,177m; 150°21'53" e
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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 33,7088ha e perímetro de 3.624,75m,
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 90,59m 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
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
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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
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 9,0156ha e perímetro de 3.341,84m, tem
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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 68,86m 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
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
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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 10,8840ha e perímetro de 1.652,43m, 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  49,90m  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
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 8,5380ha e perímetro de 1.831,34m, 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 15,44m até o
vértice M-1749, de coordenadas N=7.555.665,726m e E=536.123,250m; 109°01'48" e
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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
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 12,0964ha e perímetro de 1.805,66m,
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 5,86m 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
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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
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 16,3845ha e perímetro de 1.561,22m,
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 99,30m 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
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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 0,0072ha e perímetro de 63,67m, 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 21,16m 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 2,0362ha e perímetro de 1.368,42m, 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 41,40m 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,
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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.

LXXVI - gleba 76: a descrição com área de 1,8690ha e perímetro de 1.088,24m,
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 87,56m 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
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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 1,0436ha e perímetro de 935,11m, 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 146,61m 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
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 0,9721ha e perímetro de 582,68m, 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 47,29m 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
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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 2,3291ha e perímetro de 1.243,53m,
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 93,64m 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 1,3726ha e perímetro de 785,15m, 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 369,13m até o
vértice M-1861, de coordenadas N=7.557.538,841m e E=533.006,659m; 137°16'29" e
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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 1,0405ha e perímetro de 1.395,95m,
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 77,78m 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 5,1124ha e perímetro de 1.634,94m,
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 293,25m 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
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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.

LXXXIII - gleba 83: a descrição com área de 0,0481ha e perímetro de 356,69m, 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  66,96m  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 0,0006ha e perímetro de 16,80m, 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 3,04m até o vértice
M-1893, de coordenadas N=7.558.801,609m e E=533.375,856m; 90°27'26" e 3,04m
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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 0,0066ha e perímetro de 68,50m, 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 20,18m 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 2,9132ha e perímetro de 873,40m, 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 140,63m 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 3,2986ha e perímetro de 710,53m,
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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 160,56m 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 0,3743ha e perímetro de 513,92m,
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 94,94m 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 1,3884ha e perímetro de 590,40m, 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 27,73m 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
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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 2,9686ha e perímetro de 999,26m, 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  3,57m  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
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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 1,8666ha e perímetro de 579,16m, 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 32,91m 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
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 11,9062ha e perímetro de 1.456,16m, 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 128,46m 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
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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 4,5399ha e perímetro de 1.240,83m, 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 105,04m 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



730
____________________________________________________________________________

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 3,1106ha e perímetro de 931,69m, 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 126,96m 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;
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 0,6747ha e perímetro de 352,57m, 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 133,45m até o
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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 0,9240ha e perímetro de 470,99m, 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 61,18m 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 0,2852ha e perímetro de 345,66m, 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 54,47m 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
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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 0,1309ha e perímetro de 286,23m, 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 27,12m 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 2,3425ha e perímetro de 1.305,95m, 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 80,83m 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
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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 7,4215ha e perímetro de 1.772,70m, 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 41,79m 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
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.



734
____________________________________________________________________________

CI - gleba 101: a descrição com área de 16,0159ha e perímetro de 3.781,15m, 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 72,58m 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
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
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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 0,4209ha e perímetro de 596,56m, 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 63,08m 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.

CIII - gleba 103: a descrição com área de 0,1818ha e perímetro de 320,82m, 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  8,52m  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 2,0595ha e perímetro de 776,17m, tem
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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 60,86m 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 0,1425ha e perímetro de 190,39m, 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 80,10m 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 0,0080ha e perímetro de 70,35m, 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  24,19m  até  o
vértice M-2013, de coordenadas N=7.558.147,126m e E=530.971,663m; 90°44'52" e
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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 1,5508ha e perímetro de 529,033m, 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 120,72m 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.

CVIII - gleba 108: a descrição com área de 0,0644ha e perímetro de 262,809m, 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  82,12m  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 1,0876ha e perímetro de 807,738m, tem
início  no  vértice  M-2026,  de  coordenadas  N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 90°34'34" e 234,37m 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 Reuniões, 15 de julho de 2014.
Antônio Carlos Arantes - Duarte Bechir.
Justificação: Esse projeto de lei  tem como objetivo reabrir  a discussão sobre os

ajustes nos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio. A redação apresentada
foi  fruto  dos  trabalhos  realizados  pela  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad  -  entre  2011  e  2013,  com  vários  estudos
técnicos e audiências públicas na região. O projeto de lei também contempla duas
alterações sugeridas pela população em audiência pública realizada pela Assembleia
Legislativa em 2013 e acatadas pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF. O projeto
retira  do  parque  2.837,47ha de áreas  de plantio,  pastagens  e moradias,  além de
incorporar  ao  parque  4.993,62ha de mata nativa,  fruto das negociações ocorridas
nessas audiências.

A solução  apresentada  por  este  projeto  beneficia  claramente  a  população,  que
poderá continuar suas atividades produtivas sem as restrições de uma unidade de
conservação  de  proteção  integral,  além  de  diminuir  os  encargos  do  Estado  com
desapropriações de áreas com benfeitorias. Por outro lado, no aspecto ambiental, há
um ganho em vegetação nativa preservada, abrangendo áreas de interesse ecológico
elevado.

Ao longo da tramitação do projeto, o diálogo com as comunidades locais poderá ser
aprofundado, de modo a incorporar sugestões para benefício do meio ambiente e da
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população local. Nesses termos, pedimos o apoio aos nobres parlamentares desta
Casa para que este projeto de lei prospere.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.496/2014,  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, pelos relevantes serviços prestados à sociedade; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares.

Nº 8.497/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela atuação na
operação conjunta, em 10/7/2014, em Iturama, que resultou na prisão de Hélio Jairo
Sampaio de Lima e na apreensão de cerca de 1t de maconha.

Nº 8.498/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  pela  atuação  na
ocorrência, em 10/7/2014, na BR-040, em Juiz de Fora, que resultou na prisão de
uma pessoa que transportava mais de 1t de maconha.

Nº 8.499/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela atuação
conjunta na ocorrência em 10/7/2014, em Alvinópolis, que resultou na prisão de 19
integrantes  de  uma  organização  criminosa  e  na  apreensão  de  veículos,  drogas,
armas de fogo e munições.

Nº 8.500/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  pela  atuação  em
operação  antidrogas  nas  Rodovias  BR-365  e  BR-153,  em  10/7/2014,  próximo  a
Monte Alegre de Minas, que resultou na prisão de seis pessoas por tráfico ilícito de
drogas e homicídio  e  na apreensão de seis  tabletes  de substância  semelhante a
pasta base de cocaína. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.501/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Sr.  Jaubert  Carneiro por sua eleição como ouvidor-geral do
TJMG. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  8.502/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre os motivos
do  atraso  na  execução  das  obras  de  implantação  de  estação  de  tratamento  de
esgotos do Município de Delfinópolis. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.503/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  pela  atuação  na
ocorrência, em 13/7/2014, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, que resultou
na prisão dois suspeitos da prática de crime de tráfico de drogas e na apreensão de
drogas,  carregadores  de  pistola,  munições,  quantia  em  dinheiro  e
radiocomunicadores. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.504/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  incluir  a
modalidade cuidador de idoso no Programa Estadual de Educação Profissional.

Nº  8.505/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da Presidência  da  República,  às
Secretarias  de  Saúde,  de  Educação,  de  Trabalho  e  de  Transporte,  à  Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, à Ouvidoria do Ministério Público, ao Centro
de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  das
Pessoas  com  Deficiência  e  Idosos,  à  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  à
Promotoria  de Justiça de Defesa dos Direitos  dos Idosos,  à Secretaria  Municipal-
Adjunta de Direitos de Cidadania da Secretaria Municipal de Políticas Sociais de Belo
Horizonte,  à  Coordenadoria  Municipal  da  Pessoa  Idosa  da  Prefeitura  de  Belo
Horizonte  e  à  Coordenadoria  do  Núcleo  de  Atendimento  às  Vítimas  de  Crimes
Violentos  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  15ª
Reunião Ordinária dessa comissão e de documento nela apresentado, relativas às
propostas dos Fóruns Mineiros sobre os  Direitos  do  Idoso,  realizados em 2013 e
2014.

Nº  8.506/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para fortalecer e ampliar
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a Rede de Atendimento ao Idoso, principalmente em relação à ampliação de acesso
aos Centros Mais Vida.

Nº  8.507/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  contratar
especialistas em gerontologia, especialmente para os centros de saúde.

Nº  8.508/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a ampliação do
serviço de transporte do idoso que se submete à hemodiálise.

Nº  8.509/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Câmara  dos  Deputados  pedido  de  providências  para  acelerar  a
tramitação do Projeto de Lei nº 284/2011, que dispõe sobre o exercício da profissão
de cuidador de idosos.

Nº  8.510/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte pedido de providências para
vincular  recursos  a  serem  destinados  à  capacitação  das  instituições  de  longa
permanência para idosos e aos cuidadores de idosos dessas instituições.

Nº  8.511/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para vincular recursos a
serem destinados à capacitação das instituições de longa permanência para idosos e
aos cuidadores de idosos dessas instituições.

Nº  8.512/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para ampliar as vagas
nas instituições de longa permanência para idosos e contratar cuidadores de idosos
para essas instituições e para atendimento em domicílio.

Nº  8.513/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  4ª  Delegacia  de  Segurança Pública,  em Sete  Lagoas,  pedido  de
providências, acompanhado dos documentos que menciona e do trecho das notas
taquigráficas da 14ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato do Sr.
Ivan Francisco  Moreira  de  Oliveira  sobre  alterações  realizadas  em  ocorrência  de
acidente de trânsito, para apurar a prática dos delitos de lesão corporal no trânsito,
falsidade ideológica e ameaça por parte de policiais militares ao denunciante.



742
____________________________________________________________________________

Nº  8.514/2014,  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 pedido de providências, acompanhado
dos documentos que menciona e do trecho das notas taquigráficas da 14ª Reunião
Ordinária dessa comissão em que consta o relato do Sr. Ivan Francisco Moreira de
Oliveira  sobre  alterações  realizadas  em  ocorrência  de  acidente  de  trânsito,  para
apurar  a  prática  dos  delitos  de  falsidade  ideológica  e  de  ameaças  de  policiais
militares ao denunciante.

Nº  8.515/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao juiz da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte pedido de
providências  para  avaliar  a  existência  de justa causa na instauração do Inquérito
Policial nº 1234431-67.2011.813.0024.

Nº  8.516/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça Criminal da
Comarca da Capital pedido de providências para avaliar a existência de justa causa
na instauração do Inquérito Policial nº 1234431-67.2011.8.13.0024.

Nº  8.517/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Ouvidoria  de  Polícia  do  Estado  pedido  de  providências,
acompanhado dos documentos que menciona e do trecho das notas taquigráficas da
14ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato do Sr. Ivan Francisco
Moreira de Oliveira sobre alterações realizadas em ocorrência de acidente de trânsito,
para apurar a prática dos delitos de falsidade ideológica e de ameaças de policiais
militares ao denunciante.

Nº  8.518/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências,
acompanhado dos documentos que menciona e do trecho das notas taquigráficas da
14ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato do Sr. Ivan Francisco
Moreira de Oliveira sobre alterações realizadas em ocorrência de acidente de trânsito,
para apurar a prática dos delitos de falsidade ideológica e de ameaças de policiais
militares ao denunciante.

Nº 8.519/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com a Cel. PM Cláudia Romualdo pela conquista recente do
prêmio Bom Exemplo 2014, na categoria Personalidade do Ano de 2013.

Nº  8.520/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral da Polícia Militar e à Diretoria-Geral do Instituto de Previdência dos
Servidores  Militares  pedido  de  providências  com  vistas  ao  credenciamento  de
médicos especialistas para atendimento na região do Vale do Aço, especialmente em
Coronel Fabriciano.

Nº  8.521/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Defensoria Pública e à Promotoria de Justiça da Comarca de Três
Corações pedido de providências com vistas a que seja averiguada a situação do Sr.
Sebastião Ferreira Machado, ex-hanseniano domiciliado na Casa de Saúde Santa Fé
e interditado judicialmente, que se diz vítima de estelionato devido a empréstimo no
valor de R$20.000,00 contraído em seu nome no Banco do Brasil, de forma irregular,
por  sua  curadora,  e  a  manutenção  do  denunciante,  em  caráter  permanente,  na
enfermaria masculina da referida casa de saúde.

Nº  8.522/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  às  Secretarias  de  Defesa  Social  e  de  Planejamento  e  Gestão,  à
Subsecretaria de Administração Prisional, à Ouvidoria do Sistema Penitenciário e ao
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos pedido de providências com vistas à apuração de denúncias apresentadas
durante a 14ª Reunião Ordinária dessa comissão, bem como à solução das questões
funcionais  levantadas, inclusive quanto à melhoria  das condições de trabalho dos
agentes penitenciários.

Nº  8.523/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria  do  Sistema  Prisional  pedido  de  providências,
acompanhado das  notas  taquigráficas  da  14ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,
com vistas à apuração de denúncias apresentadas durante a referida reunião, bem
como à solução das questões funcionais levantadas, inclusive quanto à melhoria das
condições de trabalho dos agentes penitenciários.

Nº  8.524/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado e à Secretaria de Desenvolvimento Regional e
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Política Urbana pedido de providências relativas aos domicílios existentes na Casa de
Saúde Santa Fé, localizada em Três Corações, com vistas à regularização fundiária,
com doação de casas e seus respectivos terrenos a seus ocupantes, regularização
do  fornecimento,  pelos  órgãos  competentes,  dos  serviços  de  energia  elétrica,
iluminação  pública,  água,  esgotamento  sanitário  e  limpeza  urbana,  entre  outros
básicos e ali  necessários, implementação de ações voltadas para a urbanização e
formação de parcerias com a administração municipal.

Nº  8.525/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Saúde, à Cemig e à Copasa-
MG pedido de providências com vistas ao fornecimento direto dos serviços de energia
elétrica, de iluminação pública, de água tratada e de esgotamento sanitário às áreas
comunitárias e domiciliares da Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações.

Nº  8.526/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria Municipal de Políticas Sociais de Belo Horizonte pedido de
providências com vistas à vinculação de recursos a serem destinados à capacitação
das  instituições  de  longa  permanência  para  idosos  e  aos  cuidadores  de  idosos
nessas instituições.

Nº  8.527/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  com  vistas  à
ampliação  das  vagas  nas  instituições  de  longa  permanência  para  idosos  e  à
contratação de cuidadores de idosos para essas instituições e para atendimento em
domicílio.

Nº  8.528/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para vincular recursos
a serem destinados à capacitação das instituições de longa permanência para idosos
e aos cuidadores de idosos dessas instituições.

Nº  8.529/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-
Geral da Polícia Militar  pedido de providências para a apuração do extermínio de
animais  nas  imediações  das  rodovias  BR-367 (Salto  da  Divisa/Jacinto)  e  BA-275
(Salto da Divisa/Itagimirim (BA)), como o ocorrido em 11/4/2014, quando 12 jumentos
foram mortos a tiros em Salto da Divisa.
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Nº  8.530/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Copasa-MG pedido de providências  para a mudança do ponto de
captação de água no Rio Jequitinhonha para o abastecimento da população de Salto
da Divisa,  tendo em vista  que perto desse ponto  ocorre  despejo  de  esgoto e de
resíduos hospitalares, conforme denúncia apresentada na 26ª Reunião Extraordinária
dessa comissão.

Nº  8.531/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria-Geral da Presidência da República pedido de providências
para  a  constituição  de  um  grupo  de  trabalho  para  discutir  os  impactos  e  as
condicionantes da instalação e da operação da Usina Hidrelétrica de Itapebi, no Rio
Jequitinhonha,  atingindo  municípios  na  divisa  dos  Estados  da  Bahia  e  de  Minas
Gerais.

Nº  8.532/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-
Geral da Polícia Militar pedido de providências para a apuração da ameaça de morte
ao Sr. Aldemir Silva Pinto e para a garantia da sua integridade física.

Nº  8.533/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Saúde  e  à  Fundação
Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que
complementem o quadro de pessoal da Casa de Saúde Santa Fé, localizada em Três
Corações,  conforme  demanda  apresentada  na  14ª  Reunião  Extraordinária  dessa
comissão, realizada nesse município, em 23/5/2014.

Nº  8.534/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Ouvidoria-Geral  do  Estado pedido  de  providências,  acompanhado
das notas taquigráficas da 14ª Reunião Extraordinária dessa comissão, realizada em
23/5/2014,  na  Casa  de  Saúde  Santa  Fé,  em  Três  Corações,  para  averiguar  as
denúncias, contidas nessas notas, apresentadas pelo Sr. Antônio Marcus de Souza
Helino, representante da comunidade dos moradores dessa Casa de Saúde, quanto
às condições de tratamento, de saúde e de moradia nessa localidade, anexando-se
ao pedido uma cópia do CD, que contém fotos, tiradas por esse senhor, que buscam
retratar as denúncias por ele feitas.
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Nº  8.535/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério  da Integração Nacional  pedido de providências  para a
adoção de medidas concretas de revitalização do Rio São Francisco, tendo em vista
a situação extremamente preocupante em termos ambientais em seu curso d'água no
Estado.

Nº  8.536/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da Presidência  da  República,  ao
governador do Estado, à Ouvidoria de Polícia, ao Comando-Geral da Polícia Militar e
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos  e  de  Apoio  Comunitário  do  Ministério  Público  pedido  de  providências,
acompanhado  dos  trechos  finais  das  notas  taquigráficas  da  14ª  Reunião
Extraordinária dessa comissão, realizada em 23/5/2014, na Casa de Saúde Santa Fé,
em  Três  Corações,  relativas  às  denúncias  da  Sra.  Maria  Angélica  Rafael  sobre
suposto abuso de poder e de autoridade cometido por policiais militares.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de
Assuntos Municipais, do Trabalho e de Direitos Humanos e dos deputados Antônio
Carlos Arantes (2) e Vanderlei Miranda.

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

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da deputada Liza Prado em que solicita a instalação de Comissão Parlamentar de
Inquérito com o objetivo de fiscalizar as obras do viaduto da Avenida Pedro I, em Belo
Horizonte, e de investigar e ouvir envolvidos para apurar as causas de sua queda, em
3/7/2014, e as responsabilidades sobre o ocorrido, bem como de fiscalizar as demais
obras do BRT nesta capital.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Saúde, de Educação e de Política Agropecuária e dos deputados Sávio Souza Cruz,
Lafayette de Andrada e Inácio Franco.
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Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  55  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.
O deputado Pompílio Canavez - Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, deputados e

deputadas.
Nós,  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  estamos  reunidos  desde  ontem.  Desde  a

semana passada estávamos falando dos nossos temores, nossas preocupações com
a PEC nº 68, apresentada nesta Casa, que traz um grave perigo para as empresas do
povo  mineiro.  Por  isso,  depois  de  intensas  negociações,  agora  há  pouco,  Sr.
Presidente, conversando o Líder do governo, deputado Luiz Humberto Carneiro, e o
Bloco Minas sem Censura, fizemos um entendimento. Esse entendimento, como já
havíamos acertado,  foi  que a  Casa precisa  votar  projetos  de  deputados  que são
importantes e votar a LDO. Então,  os parlamentares que estão nesta Casa estão
preparados para votar, claro que com as discussões que são cabíveis.

Conseguimos que a base do governo compreendesse a complexidade da PEC nº
68, não no tocante à necessidade de se ter um gasoduto no Triângulo Mineiro. Quero
deixar  bem  claro  que  todos  e  nós  do  Bloco  Minas  sem  Censura  somos  todos
favoráveis ao gasoduto. Para nós é fundamental que o Triângulo tenha o gasoduto e
que Uberaba, Uberlândia, todas as cidades que serão beneficiadas pelo gasoduto
sejam atendidas. Porém, do jeito que estava redigida, do jeito que a PEC veio para
esta Casa, para nós, como questão de princípio, de filosofia, não dava para concordar
com uma redação que deixava aberta a possibilidade de se privatizar a Gasmig e
também as subsidiárias da Cemig, por exemplo, as empresas de economia mista do
Estado, e deixava a possibilidade de se ter um processo de privatização tardio. E isso
ocorre agora, num processo eleitoral que já começou, num debate eleitoral que já
começou. Nós, parlamentares, se aprovássemos a PEC do jeito que está redigida,
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seríamos muito cobrados pelo povo mineiro, porque se abriria a porta, com certeza,
para um processo de privatização.

O povo  mineiro  já  deu mostras  claríssimas  de que é  contra.  Fui  presidente  do
Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, deputado Rogério Correia, e, na época da
privatização do Bemge e do Credireal, lembro-me bem do sofrimento que foi todo o
processo e do prejuízo que o Estado de Minas teve. Então, a possibilidade que trazia
a redação da PEC nº 68 de abrir o procedimento de vender, privatizar, entregar o
patrimônio do povo mineiro para nós é uma questão incontornável.  Apresentamos
essa  questão  ao  líder  do  governo,  conversamos,  e,  felizmente,  ele  assumiu  o
compromisso conosco, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de que a PEC não
será  apresentada,  nem agora nem depois.  Esse procedimento é  muito  complexo.
Podemos  então votar  a LDO e os projetos  de  interesse dos deputados,  que são
importantíssimos, sem o fantasma de voltar a Minas Gerais o pesadelo da privataria,
da privatização.

Sr.  Presidente,  eu queria  comunicar  isso e dizer  que nós,  do  Bloco Minas sem
Censura,  que  estávamos  em  processo  legítimo  e  regimental  de  obstrução,  não
estamos mais. A partir de agora, deputado Rogério Correia, fazemos parte do esforço
de votar os projetos dos deputados, os projetos parlamentares, e a LDO.

O deputado Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado Pompílio  Canavez,  quero
parabenizar V. Exa. pelo trabalho que vem exercendo como líder do nosso bloco e
dizer que o que V.  Exa. anuncia nessa tribuna é uma grande vitória para o povo
mineiro. Já existe na sociedade uma mobilização muito grande contrária à PEC nº 68.
Os eletricitários iniciaram o movimento, aliás com colagem de cartazes denunciando
a privatização da Gasmig e a abertura da possibilidade de privatização da própria
Cemig e da Copasa. Ou seja, a privatização do gás, da luz e da água. Essa PEC nº
68 trata de desmantelar o aparato do Estado naquilo que é estratégico para o povo
mineiro,  que  aliás  é  o  que  sobrou,  porque  Bemge,  Credireal  e  outros  foram
privatizados outrora, no governo do PSDB, na época de Eduardo Azeredo e Fernando
Henrique Cardoso.

Com a medida de Itamar Franco, da qual tive a honra de ser relator, de incluir na
Constituição a obrigatoriedade de um referendo popular para que qualquer empresa



749
____________________________________________________________________________

pública fosse privatizada, impedimos que, durante todo o período do governo tucano,
houvesse a privatização desse setor estratégico. O que o governo anuncia agora,
criminosamente, às vésperas das eleições, é a privatização da água, do gás e da luz.
O Sindieletro já havia se mobilizado junto com os eletricitários, os trabalhadores da
Copasa e da Gasmig, e já há uma mobilização pelo Estado de Minas Gerais, através
do seu setor mais consciente, de que essa privatização teria evidentemente de ter um
fim; que essa PEC nº 68 não poderia ser aprovada; que não podemos deixar retirar
da Constituição um ganho democrático e popular, que é a participação da população,
por meio de referendo, para decidir questões estratégicas do Estado de Minas Gerais.

O  governo  agora  anuncia  que,  não  tendo  condições  políticas  e  de  força  na
Assembleia  para  impor  ao  povo  mineiro  uma  derrota  relativa  à  privatização  da
Gasmig, da Cemig e da Copasa, da água, da luz e do gás, não colocará a PEC para
tramitar na Assembleia Legislativa durante o mês de agosto.

Mas, deputado Pompílio Canavez, quero deixar também um recado àqueles que já
se  mobilizam  contra  essa  privatização,  eu  diria  até,  com  eiva  de  privataria:  não
deixem de se mobilizar porque o governo pode querer retornar com isso.

Aqui  em Minas  Gerais,  na  Assembleia  Legislativa,  sob sua  liderança,  Pompílio,
estamos atentos - PT, PMDB, PRB, Pros, PCdoB - para evitar que essa privatização
aconteça.  É  importante  que  o  movimento  social  também  nas  ruas  continue
mobilizado.

Parabéns, Pompílio, por V. Exa. liderar a vitória contra essa PEC nº 68, a PEC da
“privataria” em Minas.

O  deputado  Ulysses  Gomes  (em  aparte)*  -  Queria  cumprimentar  o  deputado
Pompílio Canavez, nosso companheiro e líder do nosso bloco. Pompílio, o papel que
V. Exa. exerceu à frente dessa negociação foi, sem dúvida nenhuma, fundamental,
com o apoio de todos os deputados do nosso bloco - PT, PMDB, PCdoB, PRB nesse
caso -,  importante  para  que garantíssemos  um tempo maior  para  o  debate.  Não
queremos  deixar  aqui  que  essa  situação  continue.  No  entanto  sabemos  que
ganhamos um tempo e, nesse tempo, é fundamental que todos aqueles que nesses
dias militaram, questionaram e participaram desse debate continuem se mobilizando.
A participação do Sindieletro e da CUT foi fundamental nesse processo.
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As denúncias que fizemos, tanto no Ministério Público Federal quanto no Ministério
Público Estadual, foi no intuito de garantir um direito do cidadão mineiro. Primeiro, no
patrimônio construído, que é o da Gasmig e das outras estatais; segundo, num direito
constitucional  da participação do cidadão,  que tem de ser ouvido caso o governo
venha a ter o interesse de privatizar alguma de suas empresas. Esse direito tem de
ser permanecido.

Nós,  aqui  nos  blocos,  deputado,  já  realizamos  uma  audiência  pública  e,  nos
próximos  meses,  certamente  realizaremos  outros  debates.  Nesse  sentido  queria
aproveitar  este  momento  para  deixar  registrado  que  essa  conquista  não  garante
ainda que o governo irá recuar. Sem dúvida nenhuma é importante que a mobilização
continue e esses segmentos que já participaram continuem com sua mobilização nas
reuniões,  nos  debates,  nos  cartazes  e  nas  ruas,  chamando  a  atenção  para  a
população. Durante o período eleitoral, esse debate ainda pode retornar a esta Casa.
A nossa  bancada  e  o  nosso  bloco  estarão  atentos,  mas,  sem  dúvida  nenhuma,
precisaremos da mobilização da sociedade.

O deputado Pompílio Canavez - Muito obrigado, deputado Ulysses Gomes.
Só para concluir, Sr. Presidente, queria dizer que, além do perigo da privatização e

da venda do patrimônio do povo mineiro, havia também a possibilidade da retirada de
prerrogativas do Parlamento, que passássemos pela Casa a aprovação de cisão e
venda de empresa. Além disso, quanto à não consulta, à retirada da obrigatoriedade
da consulta popular, se perguntarmos ao povo sobre um assunto tão importante como
é  a  privatização  ou  a  alienação  dos  bens  do  povo  mineiro,  isso  é  também  um
problema muito grave. Por isso queria alertar.

A deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, nosso
líder do Bloco Minas sem Censura, quero ir ao microfone para cumprimentá-lo por
essa decisão e, como representante da mulher mineira, fazer um alerta também para
essa questão da privatização. Estou me lembrando agora de Itamar Franco, quando
ameaçou pôr a polícia para evitar a privatização de Furnas. Realmente ele conseguiu.
Então  temos  de  ter  uma  postura  firme  e  clara,  pois  não  podemos  permitir
principalmente  essa  questão  do  referendo  popular.  Isso  é  importante.  Temos  de
avançar na participação popular, e não retroagir.
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Portanto  essa  posição  do  Bloco  Minas  sem  Censura  é  oportuna,  correta  e
importantíssima, como representante do povo mineiro, para garantir a preservação
dos bens de Minas Gerais,  assim como a Copasa, a Cemig, a Gasmig.  Estamos
unidos na defesa desse patrimônio de Minas Gerais.

O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, deputada Maria Tereza Lara.
Gostaria  de  lembrar  que todos estivemos em São José da Barra quando o ex-

governador Itamar Franco convocou todo o povo mineiro naquela luta heroica. Se não
fosse isso, talvez hoje não tivéssemos mais Furnas nem Cemig no patrimônio do
povo brasileiro. Resistir é sempre importante.

Lembro ainda as palavras dos deputados Rogério  Correia e Ulysses Gomes.  É
preciso que estejamos sempre atentos, sempre alerta, porque isso pode voltar. Todos
nós, parlamentares, temos o dever de defender os interesses do povo mineiro.

Sr. Presidente, era isso que queria falar. Boa tarde e 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  o  Balanço  Geral  do  Estado  relativo  ao

exercício de 2012 foi publicado em essencialidades no Diário do Legislativo do dia 3
de julho de 2014 e distribuído em avulso às deputadas e aos deputados no dia 10 de
julho, por meio eletrônico. A presidência informa ainda que o prazo de 10 dias para
requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas teve início
no dia 11 de julho e será encerrado na segunda-feira, dia 21 de julho.

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 8.504 a 8.518, 8.521 a



752
____________________________________________________________________________

8.534 e 8.536/2014, da Comissão de Direitos Humanos, 8.519/2014, da Comissão de
Segurança Pública, 8.520/2014, da Comissão de Saúde, e 8.535/2014, da Comissão
de Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões de:
Saúde - aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 9/7/2014, do Projeto de Lei nº

5.247/2014,  do deputado Dinis  Pinheiro,  e dos Requerimentos nºs 8.311/2014,  do
deputado Carlos Henrique, 8.324/2014, do deputado Gil Pereira, e 8.410/2014, do
deputado Duarte Bechir;

de  Educação  -  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  9/7/2014,  dos
Requerimentos nºs 7.429/2014, da deputada Liza Prado, 8.134/2014, do deputado
Antônio Carlos Arantes, 8.309 e 8.310/2014, da Comissão de Participação Popular, e
8.326/2014, do deputado Carlos Henrique;

e  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  7ª  Reunião  Extraordinária,  em
10/7/2014, dos Projetos de Lei nºs 4.780/2013, do deputado Zé Maia, com a Emenda
nº  1,  5.106/2014,  do  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  5.129/2014,  do  deputado
Rogério Correia,  5.177/2014, do deputado Paulo Guedes, com a Emenda nº 1, e
5.189/2014,  do deputado Adalclever  Lopes,  e do Requerimento nº  7.760/2014,  do
deputado Antônio Carlos Arantes (Ciente. Publique-se.).

e  pelos  deputados  Lafayette  de  Andrada  -  indicando  os  deputados  Zé  Maia  e
Rômulo Viegas para membros efetivos da Comissão Especial  para Emitir  Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 68/2014, nas vagas dos deputados
Bosco e Duarte Bechir, respectivamente;

e Inácio Franco - indicando o deputado Wander Borges para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 68/2014, na vaga do deputado Antonio Lerin (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Votação de Requerimentos
O  presidente  -  Requerimento  da  Comissão  do  Trabalho  em  que  solicita  à

Superintendência Regional do Incra - MG informações sobre as razões pelas quais
ocorreu  atraso  no  andamento  do  Projeto  Regularização  dos  Territórios
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Remanescentes  de  Quilombos  da  Vazante-Comunidade  Bainha,  dando-se  ciência
deste pedido ao Movimento Remanescentes de Quilombos da Vazante. Em votação,
o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que
ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de
quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

ratificada a aprovação do requerimento. Oficie-se.
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita ao Consórcio

Gestor  da  Usina  Hidrelétrica  de  Aimorés,  formado  pela  Vale  S.A.  e  pela  Cemig,
informações sobre a existência ou não de um possível novo convênio a ser assinado
com  a  Copasa  para  conclusão  das  obras  de  esgotamento  sanitário  e  drenagem
pluvial do Município de Resplendor,  uma vez que o contrato existente expirou em
2013. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado
ao prefeito  municipal  e  ao  presidente  da  Câmara Municipal  de  Ervália  pedido  de
informações  sobre  qual  é  a  despesa  anual  do  município  com  pagamento  de
servidores públicos municipais efetivos e contratados, quanto esse gasto representa
do total  do  orçamento  e  se tal  gasto  está  dentro  dos limites  fixados  pela  Lei  de
Responsabilidade Fiscal. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita que o Projeto de
Lei nº 1.197/2011 seja distribuído à Comissão de Política Agropecuária. Em votação,
o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita que o Projeto de
Lei nº 2.686/2011 seja distribuído à Comissão de Política Agropecuária. Em votação,
o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do deputado Vanderlei Miranda em que solicita que o Projeto de Lei
nº 3.705/2013 seja distribuído à Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 4.693/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja  encaminhado  à  Diretoria  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  pedido  de
informações sobre quantos hectares da reserva do Parque Estadual  do Rio Doce
foram atingidas por incêndio nos últimos 10 anos. A Mesa da Assembleia opina pela
aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que
ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de
quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

ratificada a aprovação do requerimento. Oficie-se.
Requerimento nº  5.612/2013,  da Comissão da Pessoa com Deficiência,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de
informações sobre a redução do atendimento às pessoas com deficiência visual pelo
Instituto São Rafael, especificamente sobre o fechamento de uma sala de recursos do
referido instituto, conforme relatado pela mãe de um aluno na 15ª Reunião Ordinária
dessa comissão. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Vem
à Mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita o adiamento da
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votação do Requerimento nº 5.612/2013. Em votação, o requerimento. As deputadas
e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)
Aprovado.

O deputado Gilberto Abramo - Verificação.
O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que
ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de
quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O presidente - Votaram “não” 40 deputados. Houve 1 voto em branco. Rejeitado.

Está, portanto, retificada a votação do requerimento do deputado Gilberto Abramo.
Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, em consideração à posição do bloco
e ao pedido de V.  Exa.,  retiro  os  requerimentos que apresentei  de adiamento de
votação e de discussão, para o andamento dos trabalhos.

O presidente - Obrigado pela atenção, deputado Gilberto Abramo.  Em votação, o
Requerimento  nº  5.612/2013.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  5.720/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que
solicita seja encaminhado ao presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre
os problemas verificados na estação de tratamento de esgoto do Município de Três
Marias e o cronograma de retorno completo às atividades. A Mesa da Assembleia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e
os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento nº 6.681/2013, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja  encaminhado  à  secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de
informação sobre as unidades de conservação com regularização fundiária prevista
para  2014.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em
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votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  7.647/2014,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre a
estrutura física da Escola Estadual Doutor Gomes Freire, no Município de Mariana,
tendo em vista as denúncias apresentadas pelo Sr. Carlos Brito Pinheiro, pai de aluno
e membro do colegiado, por meio do Fale com a Assembleia. A Mesa da Assembleia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e
os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento  nº  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. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 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.  A Mesa da Assembleia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e
os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento nº  8.123/2014,  da Comissão da Pessoa com Deficiência,  em que
solicita seja encaminhado ao secretário de Estado de Trabalho e Emprego 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 dessa comissão. A Mesa da
Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta.  Em votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  deputadas  e os  deputados que o
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aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,
aprovado, o Requerimento nº 8.123/2014 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  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. A Mesa da
Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  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. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  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.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela
aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

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



758
____________________________________________________________________________

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 os Projetos
de Lei nºs 1.891/2011 e 2.955/2012, que foram encaminhados às Comissões de Meio
Ambiente e de Política Agropecuária, respectivamente, para parecer sobre emendas
recebidas na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Vanderlei Miranda em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº
4.936/2014  seja  apreciado  em  primeiro  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bosco  -
Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite -
Lafayette de Andrada -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -
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Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca
Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.936/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação. A presidência verifica, de plano, que não há
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há
para votação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.988/2014, do deputado Fred Costa,
que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia no Estado de Minas
Gerais.  A Comissão de Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2, que apresenta. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bosco  -
Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio  Franco -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette de Andrada -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emenda nºs 1 e 2.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bosco  -
Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Gil
Pereira - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças -
Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Romel Anízio -  Rômulo Viegas -  Sebastião Costa -  Tadeu Martins Leite - Tenente
Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão
aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
de Lei nº 4.988/2014 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.000/2014,  do  deputado  Luiz
Henrique, que institui o Dia da Sukyo Mahikari, a ser comemorado anualmente no dia
27 de fevereiro. A Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do projeto na
forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  de  Cultura  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”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bosco  -
Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
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Doutor Wilson Batista -  Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil  Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João
Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider
Moreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Tadeu Martins Leite -
Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em turno único,  o  Projeto  de  Lei  nº  5.000/2014 na forma do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 Saúde opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bosco  -
Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano Tolentino  -  Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - João
Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pompílio Canavez -
Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

O deputado Rogério Correia - Presidente, voto “sim”.
O deputado Gustavo Perrella - Sr. Presidente, deputado Gustavo Perrella.
O deputado Pinduca Ferreira - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Ulysses Gomes - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.



762
____________________________________________________________________________

O deputado Ivair Nogueira - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Sargento Rodrigues - Registre meu voto “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 42 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 65/2011 na forma
do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 Segurança
Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bosco  -
Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira
- Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel
Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 378/2011 na forma do vencido em
1º turno. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.055/2011,  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  que  classifica  a  visão  monocular  como
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deficiência visual. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno.  A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gustavo
Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João
Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - 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 1.055/2011 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 da Pessoa com
Deficiência opina  pela aprovação do projeto  na  forma do vencido em 1º turno.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
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Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José
Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir
- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette
de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Marques
Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -
Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -
Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.037/2012 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Votação, em 2º 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 Minas e Energia opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
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Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Maria
Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez
-  Rogério Correia -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - 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 3.990/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Vem à Mesa requerimento do deputado Zé Maia em que solicita  o adiamento da
votação do Projeto de Lei nº 4.401/2013. Em votação, o requerimento. As deputadas
e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)
Aprovado.

Votação, em 2º 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  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares -  Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -  Duilio de
Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João
Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Humberto
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Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -
Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez -  Romel Anízio -  Rômulo Viegas -  Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.972/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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  Fiscalização
Financeira  opina  pela  aprovação do projeto  na  forma do vencido  em  1º  turno.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares -  Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -  Duilio de
Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Marques Abreu -  Neider Moreira -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez -  Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 5.006/2014 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.110/2014, do deputado Célio Moreira,
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que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Corinto  o  imóvel  que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella
- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira -
Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo
Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

O deputado Gilberto Abramo - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Sargento Rodrigues - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  427/2011,  do  deputado  Sargento

Rodrigues,  que  dispõe  sobre  a  fiscalização  da  venda  de  ingressos  de  eventos
artísticos, culturais e desportivos por cambista no âmbito do Estado de Minas Gerais.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Defesa do Consumidor 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 Defesa do Consumidor.  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
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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 -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Braulio Braz - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir  - Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -
Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Inácio  Franco  -  Ivair
Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - 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 Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  427/2011  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação, 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
concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.  A Comissões  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  opinaram  pela
aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  n°  1,  da  Comissão  de  Justiça.
Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Saúde,  que  opina  pela
rejeição do Substitutivo nº 2.  A presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.
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- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bosco - Braulio Braz - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -
Gustavo Valadares - 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 - Marques Abreu - Neider
Moreira -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Wander
Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 1. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicado o
Substitutivo  nº  2.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº
2.710/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.033/2013, do deputado Cabo Júlio, que
transforma a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em
patrimônio cultural dos mineiros. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir
parecer.  A Comissão  de  Cultura  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bosco - Braulio Braz - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira -
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Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  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 - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -
Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

O deputado Rogério Correia. - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.033/2013 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Cultura.

Discussão,  em turno único,  do Projeto  de  Lei  nº  5.243/2014,  do governador  do
Estado, que autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado. 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* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
hoje nós avançamos bastante na discussão e votação de projetos, o que foi possível
graças a uma pressão realizada pelo Bloco Minas sem Censura, aqui anunciado pelo
deputado Pompílio  Canavez,  nosso ex-prefeito  de Alfenas e agora  líder  do nosso
bloco na Assembleia Legislativa.

Nós comunicamos, mas é preciso repetir para nossos telespectadores que toda a
votação dos projetos só foi possível a partir do momento em que o governo do Estado
desistiu  de fazer  tramitar  o projeto durante este mês e no mês de agosto.  É  um
projeto que permite, que abre brecha para a privatização da Gasmig, das subsidiárias
da Cemig e também das subsidiárias da Copasa.

Havia aqui um plano do governo - há ainda -, através da PEC nº 68, de, mudando a
Constituição,  retirar  de  lá  um  instrumento  democrático  conquistado  quando  o
governador Itamar Franco governava Minas Gerais, o qual impõe a necessidade, para
se  privatizar  qualquer  empresa  pública,  de  se  submeter  a  proposta  a  referendo
popular. Em outras palavras, a água, a luz e o gás, em Minas Gerais, só podem ser
privatizados se o povo mineiro concordar por meio de referendo popular.
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Essa  proposta  de  emenda  à  Constituição  nos  foi  apresentada,  à  época,  pelo
governador Itamar Franco, que temia um processo de privatizações que ocorria no
Brasil  a mando do FMI, por interesse do governo Fernando Henrique, e aqui,  por
meio, anteriormente, do governador Eduardo Azeredo. Esse processo de privatização
já  havia  levado  para  as  empresas  privadas  o  Bemge,  o  Credireal  e  outros
instrumentos  importantes  como  a  MinasCaixa,  aqui  no  Estado  de  Minas  Gerais.
Estava  em  processo  de  privatização  também  a  Cemig,  que,  aliás,  já  havia  sido
entregue com a venda de 1/3 das ações, uma privatização absurda em que os sócios
minoritários  obtiveram 1/3.  Gastaram para  comprar  1/3  das  ações,  mas tinham o
domínio da Cemig; gastaram menos e dominavam a Cemig. O governador Itamar
Franco reverteu isso na Justiça, com ajuda da Assembleia Legislativa, por meio de
uma  CPI.  Em  seguida,  deputado  Ulysses  Gomes,  enviou  para  esta  Casa  essa
proposta de emenda à Constituição, a PEC nº 50, que introduzia a ideia do referendo
popular. É algo inédito no Brasil: você só pode privatizar se houver concordância do
povo. Itamar Franco já previa aonde os tucanos queriam chegar: também à luz, à
água e ao gás.

Eu tive a honra de ser escolhido pela base do governo - à época, Itamar Franco -
para ser o relator dessa emenda à Constituição. Na relatoria, incluí um empecilho a
mais  à  privatização,  que  é  a  aprovação,  deputado  Ulysses  Gomes,  por  3/5  dos
deputados, e não, apenas por maioria simples. O certo é que consta isso hoje na
Constituição,  e depois Jô Moraes,  deputada estadual  à época,  incluiu também as
empresas de gás, ou seja,  a Gasmig.  Nós havíamos colocado as subsidiárias  da
Cemig,  que  já  incluíam  a  Gasmig,  mas  a  deputada  Jô  Moraes,  sabiamente,
desconfiada que é, como nós, do governo privatista do PSDB, colocou no texto da
emenda a Gasmig.

O certo é que hoje reza a nossa Constituição que não pode haver privatização,
privataria, entrega dos bens do Estado a não ser que o povo mineiro concorde por
meio de referendo e com 3/5 da Assembleia Legislativa. É aí nessa ferida que os
tucanos querem colocar o dedo ou o bico.

Querem  retirar  da  Constituição  exatamente  esse  benefício,  esse  espaço
democrático conquistado, que garante que as empresas estratégicas de Minas Gerais
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não pertencerão a empresas multinacionais e empresas do capital financeiro. Essa
medida impediu que os tucanos entregassem a Cemig, a Gasmig, a Copasa, e fomos
vitoriosos até hoje. A emenda constitucional é esse absurdo. Em véspera de eleição,
o que já nos deixa desconfiados. Mais desconfiados ficamos quando a própria Cemig
confessou que quer fazer essa privatização e ficar minoritária no capital da Gasmig,
com apenas 30%, entregando os outros 70% à empresa privada espanhola. Nesse
caso já está acordado que a empresa será esta, por inexigibilidade de licitação, por
notório saber, seja lá o que for. Nem sequer passaria por um processo de licitação e
de custo que as empresas apresentariam para comprar as ações da Gasmig. Já se
entregaria  a  essa  empresa  espanhola,  com  essa  inexigibilidade.  E  perderíamos,
portanto,  uma empresa  de  gás.  Para  que  isso?  Dizem  que  é  a  única  forma  de
viabilizar a condução do gás até a fábrica de amônia a ser construída em Uberaba.
Faço aqui um parêntese: aproveitam a fábrica de amônia, que está sendo construída
com recursos da Petrobras, do governo federal, a mesma Petrobras que os tucanos
atacam e querem privatizar. Imaginem se fosse um governo dos tucanos!

O deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - E dizem, deputado, que não priorizam
Minas. Está aí o exemplo.

O deputado Rogério Correia* - Está lá um recurso grande, bilhões. Com um enorme
esforço do vice-presidente José Alencar, à época, e do presidente Lula, essa empresa
de amônia, em vez de ir para São Paulo, veio para Minas, para o Triângulo Mineiro.
Repito,  foi  um  grande  esforço  do  vice-presidente  José  Alencar,  à  época.  Qual  a
garantia que o governo do Estado deu? Que ele construiria o gasoduto. Este foi o
compromisso do governo do Estado, que aliás já tem a Gasmig e pode construir o
gasoduto. Assim se comprometeu na época, mas não o fez. Agora, às vésperas da
necessidade do gasoduto, eles querem vender a ilusão, no Triângulo Mineiro, de que
só  podem  fazer  por  meio  da  privatização,  porque  não  têm  recurso  próprio  para
construir a condução do gás até a fábrica de amônia.

O parêntese que eu fazia é o seguinte: a fábrica de amônia é para produção de
fertilizantes. Fui delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, deputado
Ulysses Gomes, e uma das grandes necessidades do Brasil é de fertilizantes, adubo,
etc., a baixo custo, porque hoje estamos nas mãos de seis ou sete empresas que
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produzem  esses  fertilizantes  no  mundo.  Com  isso  eles  encarecem  o  preço  dos
produtos  agrícolas.  E  Minas  não  tem  o  contraponto,  que  é  o  fertilizante,  para  a
diminuição  do  preço  e  para  ser  instrumento  de  pressão  contra  essas  empresas
multinacionais. O presidente Lula, para atender ao agronegócio, mas especialmente à
agricultura familiar, levou a fábrica de amônia, a ser construída pela Petrobras. Ela
será construída como exigência do presidente da República, na época o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso agrada-se o setor do agronegócio, da agricultura
familiar e da agricultura de maneira geral em Minas Gerais e no Brasil. E foi escolhida
a cidade de Uberaba, em território mineiro, para o desenvolvimento da importante
região do Triângulo. Portanto, é lucro garantido para qualquer empresa que levar o
gás até lá, pois é um consumo enorme de gás. Uma necessidade do Triângulo, uma
necessidade da empresa, uma necessidade do Brasil. Ora, o que o governo de Minas
faz? Retira o valor estratégico da fábrica de amônia, colocando a fábrica à mercê do
preço do gás de uma empresa multinacional espanhola, que poderá cobrar o que
quiser e estar a serviço, inclusive, de outras fábricas de fertilizantes no mundo, e diz
não  à  nacionalização,  portanto,  deste  insumo  importante  que  é  o  fertilizante.
Deputado Ulysses Gomes, veja bem: aquilo que era para ser uma fábrica estratégica,
do ponto de vista da agricultura, passa a ficar dependente da empresa multinacional
de  gás,  que  também  tem  transação  com  as  próprias  fábricas  de  fertilizantes,
transformando-se  em  capital  monopolista  internacional.  V.  Exa.  sabe  que  são
interligadas.  Retira,  portanto,  o  caráter  de  independência.  É  isso  o  que  se  está
querendo fazer aqui por meio do governo privatista de Minas. Quando digo que existe
uma cerca neoliberal em Minas Gerais, que não permite que o Estado, na sua figura
central,  faça investimentos estratégicos, é porque o setor privado, o mercado não
permite. Assim aconteceu com o metrô. O governo do Estado só aceita privatizá-lo se
for por meio de parceria público-privada. Além disso, não aceita os recursos do PAC
para o Anel  Rodoviário  e não entrega o projeto porque também pretende fazer  a
mesma coisa por meio de PPP, para cobrar pedágio do belo-horizontino e do mineiro
ao redor de Belo Horizonte. É o mesmo espectro que ronda Minas Gerais. A cerca
neoliberal é elétrica e dá choque, o maldito choque de gestão.

Portanto, é preciso fazer um curto-circuito nessa cerca neoliberal elétrica e livrar
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Minas  Gerais  desse  modelo  enfadonho  e  falido  que  quebrou  o  Brasil  e  está
quebrando  a  Europa.  Este  é  o  contexto  e  a  razão  para  ficarmos  contra  o
procedimento privatista da empresa de gás, que é a Gasmig.

Concederei um aparte ao nobre deputado Ulysses Gomes. Depois apresentarei as
alternativas que o governo de Minas tem para não fazer essa privatização e mostrarei
que  a  privatização é  apenas  a  marca tucana,  o  bico  grande  que quer  entrar  no
mercado e não permitir  ao Estado que detenha também seus setores estratégicos
para a evolução do País e do Estado de Minas Gerais. Alternativas existem.

O deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Quero compartilhar com V. Exa. as suas
manifestações.  A nossa preocupação é que esse patrimônio nosso,  dos mineiros,
corre o risco de ser vendido. O conceito que se defende, deputado, está muito claro
para  nós.  O  que  aconteceu  quando  o  País  foi  governado  pelos  tucanos,  aquele
processo  de  entrega  e  de  privatização  do  patrimônio  público,  é  o  que  vem  se
tentando implementar em Minas. Qual era a forma de fazer isso? Criando condições
cada vez maiores, como tentaram fazer com a CEF, quebrando-a.

Quando o governo Lula assumiu,  nós,  que vivenciamos e acompanhamos isso,
sabíamos claramente como estava a Caixa, ou seja, estava sendo sucateada para
ser vendida - e as nossas universidades federais, da mesma forma. O que o governo
fez naquela época foi exatamente o inverso: apostar e investir. Hoje a CEF é a prova
disso,  assim  como  as  nossas  universidades,  que  cresceram.  Hoje  qualquer
estudante,  professor  ou pessoa que está  lá  sabe comparar  a diferença entre um
governo que quis acabar, por exemplo, com as universidades e aquele que investiu e
acredita nelas. Em Minas, não é diferente.

Quanto ao que V. Exa. está dizendo, deputado, no caso da Gasmig e da empresa
de fertilizantes no Triângulo, em Uberaba, faz cinco anos que o governo do Estado
tem  um  acordo  para  levar  o  gasoduto  para  aquela  região.  Foi  um  compromisso
assumido  primeiramente  pelo  ex-governador  Aécio,  depois  reassumido  pelo
governador Antonio Anastasia e confirmado agora com o governador Alberto Pinto
Coelho. Quer dizer, eles vêm empurrando isso cada vez mais, para, na hora final,
quando não houver mais alternativa, dizerem aos mineiros: “Para que seja instalada,
a  empresa precisa  disso,  e  não há outra  forma senão  fazer  dessa maneira”.  Na
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verdade, criando a imagem para os mineiros de que o Estado não dá conta, a Gasmig
não  dá  conta.  Não  é  que  não  dê  conta:  há  incompetência  nesse  processo  e,
sobretudo, um jogo claro, nobre deputado,  em que há interesse do Estado nessa
situação. Portanto, é exatamente o jogo.

E, por falar nisso, há o jogo que quiseram vender na Copa do Mundo. Queria só
encerrar, deputado, comentando um pouco a Copa do Mundo. Com certeza, tivemos
duas Copas do Mundo: uma, dentro do campo e a outra, fora do campo. Infelizmente
o Brasil não deu conta da Copa dentro do campo e perdeu, e temos de parabenizar a
Alemanha. A copa fora do campo foi a copa da boa gestão e da competência do
governo, que deu conta de entregar aquilo que muitos achavam que não iria ficar
pronto, ou seja, todas as obras de aeroporto, transporte e acesso para que os jogos
acontecessem nos estádios. A copa do povo brasileiro mostrou a competência e a
alegria de receber os turistas de todo o mundo. Estamos vendo, em toda a imprensa
internacional,  os  elogios  ao grande sucesso que foi  a  Copa do Mundo no Brasil.
Infelizmente  a  oposição  joga  contra,  como  nesse  caso  de  que  estamos  falando.
Vendem uma imagem para a população e depois não dão conta de entregar. Temos
grandes exemplos a mostrar.

Por fim, deputado, para não cortar a sua palavra, queria compartilhar, sobretudo
com os moradores da nossa região do Sul  de Minas -  e o nosso líder  está aqui
ouvindo  -,  a  nossa  grande  preocupação.  Acabei  de  ouvir  V.  Exa.  comentar  a
assinatura  de  investimento  na  região  do  Triângulo,  a  assinatura  do  Samu.  É  um
problema que estamos tendo no Sul de Minas. Infelizmente há um atraso de mais de
sete meses na implementação do maior consórcio de saúde existente no Brasil, que é
o Samu do Sul de Minas, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do
Sul  de  Minas  -  Cissul.  São  153  municípios  consorciados  nessa  região  para  a
instalação do Samu. Infelizmente, por várias vezes, o Estado atrasou o repasse de
recursos para construção da obra da sede do Samu, como atrasou também o repasse
do  recurso  para  formação  dos  mais  de  700  profissionais  concursados.  Até  o
momento, não conseguimos a data para instalação desse Samu.

Esperamos que agora, à frente da Secretaria de Saúde, o novo secretário, que aqui
nesta Casa mostrou sua competência, agilize esse processo, deputado, para, ainda
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no final deste semestre, no final deste mês ou no início de agosto, oferecermos à
região  do  Sul  de  Minas  este  importante  trabalho,  este  importante  programa  do
governo  federal  que  é  o  Samu,  um  serviço  de  emergência  e  urgência  que  está
fazendo muita falta para a região. Como tem sido sucesso em tantas regiões, ele será
fundamental para melhorar o atendimento e dar agilidade ao serviço de saúde da
nossa região.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Muito  obrigado,  deputado Ulysses  Gomes,  pelo
aparte.  Retomo  a  minha  fala,  elogiando  as  palavras  de  V.  Exa.  e  dizendo  que
anunciarei três alternativas em relação à condução do gás para Uberaba, viabilizando
a fábrica de amônia.

A primeira delas é o recurso próprio do Estado, que pode ser feito através da Cemig
e da Gasmig, recurso este absolutamente viável, visto que, no ano passado, a Cemig
teve  um  lucro  de  R$4.200.000.000,00.  Fazendo  um  parêntese  novamente,  é  a
empresa que cobra o ICMS mais caro na conta de luz. O mineiro paga a mais alta
conta  de  luz do País.  A Cemig  teve  um lucro  de  R$4.200.000.000,00 e  tem tido
normalmente lucro superior a R$1.500.000.000,00 todo ano. É óbvio que a própria
Cemig poderia arcar com os recursos para fortalecer a Gasmig e fazer o gasoduto até
a região do Triângulo Mineiro.

A segunda alternativa que levantamos diz respeito à Codemig, deputado Ulysses. A
Codemig  é  a  empresa  que  estranhamente  construiu  a  Cidade  Administrativa,
chamada de Brasilinha do Aecim. A Cidade Administrativa foi a obra mais cara que ele
fez nos oito anos em que esteve aqui: custou R$1.500.000.000,00. Estava orçada em
R$670.000.000,00,  mas  foi  para  R$1.500.000.000,00.  Essa  obra  foi  feita
estranhamente com a Codemig, por um parente seu, que ele colocou na presidência
da empresa: o Borges da Costa, que tocou a obra e duplicou o preço. Anualmente, só
do nióbio de Araxá, a Codemig tem R$750.000.000,00 de lucro todo ano. Então, por
que ela não pode financiar esse gasoduto? Por que isso tem de ser entregue para
uma empresa espanhola privada?

A terceira alternativa é o próprio BNDES. Aliás, aposto - e já apostei na Comissão
de Assuntos Municipais, quando tratou desse assunto; não tenho dinheiro, mas pego
até emprestado para fazer a aposta - o salário do presidente da Cemig que, caso
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essa Fenosa, a empresa espanhola, vá fazer o gasoduto, ela vai tirar o dinheiro do
BNDES. Ela vai ao BNDES pegar o recurso para fazer o gasoduto. Por que isso não
pode ser feito  em Minas pela própria Gasmig? Por  que precisa ser feito  por uma
empresa  espanhola?  Não  tem  a  menor  lógica.  Para  enriquecer  alguns  dessa
empresa, que já ganhou a ausência de licitação? Vejam a moleza que é, deputados e
deputadas:  qualquer  um  gostaria  desse  negócio  da  China.  Já  tem  a  fábrica  de
amônia, vai levar o gás para lá, todos os dias, 24 horas por dia, todo ano, em 10
anos, e assim vai, e já tem o gás e a compradora. Pega o dinheiro do BNDES sem
licitação, já ganha. É isso que vão entregar para a empresa espanhola em véspera de
eleição, e depois não gostam que usemos o termo “privataria”,  mas é isso que está
acontecendo.

Deputado Ulysses, termino dizendo que nós obtivemos hoje uma grande vitória. A
nossa convicção ao não permitirmos que a Gasmig e depois a Cemig e a Copasa, ou
seja, o gás, a luz e a água entrassem em processo de privatização é uma grande
vitória que o nosso bloco deixa na Assembleia Legislativa. Deputado Tadeu Martins
Leite, nós estamos de parabéns ao evitar essa privatização da Gasmig, e V. Exa.
sabe muito bem que o endereço certo depois serão as subsidiárias da Cemig e a
própria  água  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Aliás,  em  relação  à  água,  faço  outro
parêntese: temos de barrar o mineroduto que estão querendo fazer em Irapé, tirando
água do Rio Jequitinhonha para levar para o porto de Ilhéus, com água suficiente
para o abastecimento de quase duas cidades de Montes Claros. Retirar água do Rio
Jequitinhonha  para  abastecer  uma  empresa  de  mineração.  Um  mineroduto  no
cerrado, na área seca, um mineroduto exatamente no ponto nevrálgico onde faltam
as condições mínimas de água para plantio, para o ser humano, para os animais.
Portanto, são esses os parâmetros que queria colocar para dimensionar para o povo
mineiro o tamanho da nossa vitória.

Enquanto os deputados chegam, aproveito para falar sobre outra coisa. Deputado
Ulysses Gomes, V. Exa. falou sobre a Copa do Mundo. Eu trouxe algumas capas de
revistas  que cantavam a derrota do Brasil.  A  Veja,  Veja fofoca,  como é chamada
agora  no  Brasil,  dizia:  “Por  critérios  matemáticos,  estádios  da  Copa  não  ficarão
prontos a tempo”.

“Estádios no Brasil só em 2038”. A Veja fofoca quebrou a cara.
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A Veja fofoca dizia também: “Bombas, manifestações: as ameaças à Copa”. A Veja
fofoca quebrou a cara.

Época: “A terra do nunca fica pronta”. Nunca fica pronta: quebrou a cara a Época,
ficaram uma beleza os estádios.

Novamente a  Época:  “O risco da Copa”. Uma bola com uma bomba. Quebrou a
cara a Época, não teve bomba.

Época: “E se fosse na Copa? Chuteira abandonada”. Outro vexame.
Essas foram as manchetes pré-Copa, lembram? Disseram que até surto de dengue

iria haver. Em pleno inverno iria haver dengue no Brasil. Vocês se lembram disso? Iria
ter apagão, e não teve apagão coisa nenhuma. Outras reportagens dizem: “Capa da
revista  sobre  fiasco  da  Copa  foi  exagerada”;  “Clima  festivo  e  sucesso  da  Copa
conquistam manchetes internacionais; “Sucesso da Copa no Brasil expõe ao mundo o
cinismo da imprensa brasileira”. Muito bem lembrado.

“Álvaro sugere que governo desista de fazer o mundial.” Sabe quem é o Álvaro?
Álvaro Dias, do PSDB. Sugeriu que não fizéssemos a Copa. Aqui, Álvaro Dias, outro
fiasco.

Agora virão as notícias boas: “Organização da Copa é bem avaliada por 83% dos
estrangeiros”.  Parabéns,  Dilma;  parabéns,  Lula.  “A  Copa  acabou.  E  a  nossa
esperança se renovou.” Agora não podem dizer que é o governo. Agripino foi lá ontem
e disse que isso é coisa de dinheiro privado. Mas eles não tinham falado que a Copa
era toda com recurso público? Agora é privado? Nos estados, dizíamos que tinha sido
privado.  “Brasileiros  mostraram  que  são  capazes  de  fazer  uma grande  Copa  do
Mundo.” Deputado Pompílio Canavez, quero elogiar aqui é o povo brasileiro. É este
que quero elogiar, pois foi aplaudido pelo mundo inteiro, venceu aquele pessimismo
imposto pela elite branca no Brasil, que dizia que as coisas não iam dar certo.

“Britânico elogia pontualidade dos voos brasileiros.” Ele fez 29 voos. Sabe qual foi o
atraso  dele?  Nenhum.  Este  aqui  é  um  britânico.  Parabéns,  Brasil:  29  voos  sem
nenhum atraso.  Mas  não haveria  um caos  aéreo? Não estava anunciado o  caos
aéreo? Não houve caos.

“Copa deixará 30 bilhões na economia do Brasil.” Onde estão aqueles que disseram
que nós investimos errado, que o recurso deveria ser para isto e para aquilo? A Copa
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deixou aqui R$30.000.000.000,00 agora. Oitenta e sete por cento dos estrangeiros
dizem que pretendem voltar ao Brasil. “Reforma dos aeroportos do Brasil: um dos
grandes legados da Copa das Copas.”

O que sobrou aos pessimistas? Cantarolar  a derrota da Seleção no campo.  Só
sobrou isso. Torceram contra, para que desse errado. Álvaro Dias disse que não era
para fazermos a Copa. Depois ficaram torcendo contra a Seleção, para que ela não
fosse hexa. Foi uma pena, a Seleção jogou mal mesmo. Essa avaliação tem de ser
feita.

A CBF precisa se renovar. O senador pulou na frente - aquele que vai ser candidato
a presidente - para dizer que não se pode mexer na CBF. Ele é amigo do Marin. É
preciso mexer na CBF, tem de tirar a CBF do Rio de Janeiro e levar para Brasília. É
necessário fazer concurso público para juiz do tribunal da CBF. Há muita coisa a ser
feita na CBF. Ela não pode ser a dona inquestionável do futebol. O mercado nunca
pode ser absoluto em tudo. O Estado tem de ter seus mecanismos de vigilância e
controle -  o  que não significa estatização.  É claro que o Estado precisa fiscalizar
aquilo que o mercado faz.

Agradeço ao presidente e aos deputados a boa vontade. Eu havia dito que falaria
não mais que meia hora. Já se passaram quase 30 minutos. Eu precisava falar da
Copa, que foi tão renegada por alguns setores no Brasil, que torceram tanto contra
essa Copa,  que fizeram tantas  manchetes  negativas.  Uma pesquisa apontou que
70% das matérias ouvidas no exterior eram negativas, contra o Brasil e a Copa, e
87% das pessoas saíram mais satisfeitas do Brasil que em qualquer outra Copa do
Mundo,  o  que  transformou  a  Copa  na  Copa  das  Copas.  Sabem  o  que  isso
demonstra? A capacidade do povo brasileiro de se organizar, de fazer as coisas, de
ser  receptivo,  com  o  jeito  brasileiro,  sim,  porque  somos  uma  mistura  de  raças.
Fizemos as coisas do nosso jeito, e não, como quer ditar uma elite branca brasileira,
uma elite branca mundial. Parabéns ao povo brasileiro pela vitória da Copa. Parabéns
ao time da Alemanha pela vitória que obteve dentro do campo. Tomara que o Brasil
seja hexa na Rússia. Eu acredito e continuo torcendo. Um grande abraço.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
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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 - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio
Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de
Castro - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez
- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.359/2014, da Comissão
de  Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  nº  55/2014,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 22/5/2014. 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 - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio
Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de
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Castro - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez
- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

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 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 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  -  Anselmo  José  Domingos  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gil Pereira
- Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  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 Viegas -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

O deputado Doutor Wilson Batista - Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Rogério Correia - Voto “sim”, Sr. Presidente.
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O deputado Antônio Genaro - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário.  Está, portanto,  aprovado,  em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  438/2011 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.635/2011, do deputado Anselmo
José Domingos, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual para Identificação
e Tratamento da Dislexia na Rede Oficial  de Educação. A Comissão de Educação
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 - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro

- Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio
Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - 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 Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges -

O deputado Rogério Correia - Voto “sim”, presidente.
O deputado Duilio de Castro - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.635/2011 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 873/2011, do deputado Inácio Franco,
que dispõe sobre  a  integração de considerações  ambientais  nas  licitações e  nos
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contratos públicos do Estado de Minas Gerais, a serem observadas pelos órgãos da
administração direta, autarquias, inclusive as de regime especial, fundações públicas,
fundos especiais não personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista,
empresas  públicas  e  demais  entidades  de  direito  privado,  controladas  direta  ou
indiretamente  pelo  Estado de  Minas  Gerais,  prestadoras  de  serviço  público  e  dá
outras  providências.  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 Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão
de Meio Ambiente, 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 2, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Anselmo José Domingos - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio
Moreira - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette
de Andrada -  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 Viegas - Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

O deputado Rogério Correia - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto

contrário.  Está aprovado o Substitutivo nº  2,  salvo emenda.  Com a aprovação do
Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Em votação, a Emenda nº 1.
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- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  André  Quintão  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago  -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Dalmo
Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro
-  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Pinduca
Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda.

O deputado Anselmo José Domingos - Sr. Presidente, voto “sim”.
O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, registre meu voto “sim”.
O deputado Wander Borges - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
Projeto de Lei nº 873/2011 na forma do Substitutivo nº 2, com a  Emenda nº 1. À
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.272/2014, do governador do Estado,
que  altera  a  Lei  nº  15.910,  de  21/12/2005,  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 29/1/1999, e dá
outras  providências.  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 Pompílio Canavez em que solicita o adiamento da
discussão  do  Projeto  de  Lei  nº  5.272/2014.  Em  votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado.

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  65  e  378/2011  (À
sanção.).
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O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nº 1.055/2011, do deputado Dinis Pinheiro, que classifica a visão monocular como
deficiência visual. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.  Em votação,  o parecer.  As deputadas e os  deputados  que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

- 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 3.037/2012, 3.990/2013
e 4.936, 4.972, 4.988, 5.000, 5.006 e 5.110/2014 (À sanção.).

Questão de Ordem
O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, em nome da liderança do governo, peço

que todos os deputados e as deputadas compareçam amanhã, às 9 horas, para que
possamos aprovar a LDO e outras matérias de importância, cumprindo com o nosso
calendário. E está cancelada a reunião de hoje, à noite. Esse é um aviso da liderança
às senhoras deputadas e aos senhores deputados.

Declarações de Voto
O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, gostaria de fazer rapidamente

um  comentário  final  sobre  a  Copa  do  Mundo.  Essa  copa  do  PT  foi  um  grande
fracasso, um grande fiasco. Procuraram anestesiar a população com esse que seria
um grande evento e que foi, na verdade, um grande fiasco. Mas a população não vai
esquecer que o dinheiro utilizado para construir os estádios era o mesmo dinheiro
que iríamos construir escolas, hospitais e dar segurança a nossa gente. Mas o nosso
povo brasileiro é vigilante e vai dizer não a essa copa do PT; vai dar o troco nas urnas
em outubro. Era isso que queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O deputado André Quintão - Bem, presidente, veio até a calhar esta declaração de
voto, porque o Projeto de Lei nº 4.936, do governador do Estado, doa parte de uma
fazenda da Epamig no Município de Pitangui ao governo federal, à União. E para quê,
Sr. Presidente? Para implantar mais um instituto federal em Minas Gerais. O governo
federal tem investido muito em educação, ampliado as oportunidades para os jovens,
através  do  Prouni,  do  Fies,  dos  institutos  tecnológicos,  da  ampliação  das
universidades federais, enfim, investindo como nunca se investiu no País no ensino
superior  e no ensino tecnológico. Agora, dizer aqui que a Copa do Mundo foi um
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fiasco é ir contra a realidade dos fatos. Muita gente profetizou esse fracasso e torceu
por ele. Agora a verdade é que, quer as obras físicas, quer as de mobilidade, quer o
funcionamento  dos  aeroportos,  das  arenas,  ocorreram  de  maneira  satisfatória.
Sabemos que há ainda algumas obras a serem concluídas e todos nós estaremos
juntos e empenhados, e esse é o objetivo do governo federal  para que as obras
sejam concluídas. Agora, não podemos negar o sucesso da Copa, a hospitalidade do
povo brasileiro,  os benefícios que o Brasil  poderá colher  no presente e no futuro,
principalmente no estímulo ao turismo e na exposição positiva  do nosso país, da
generosidade e  da  acolhida  do  povo brasileiro.  Agora,  a  presidenta  Dilma não é
técnica da seleção, não é presidente da CBF. A Copa, do ponto de vista da gestão, da
organização, do público, do acolhimento, das belezas do nosso país, foi um sucesso
absoluto, reconhecido internacionalmente. Quem está com dor de cotovelo é porque
a  Copa  foi  um  sucesso  de  fato,  e,  infelizmente,  não  podemos  convencê-los,  até
porque é  uma profissão de fé negativa  no êxito  da  Copa.  Em relação ao futebol
brasileiro, este, sim, precisa de uma reorganização, de aproveitar o recado negativo
do  campo  de  futebol  para  promover  uma  reestruturação,  para  ter  uma  melhor
organização  dos  campeonatos,  uma  melhor  gestão,  mais  profissionalizada,  dos
clubes de futebol, para se ter um maior investimento nas categorias de base, para
uma utilização popular das arenas. Esse é um outro desafio. Queremos também, no
tocante ao o público que frequentar as arenas construídas, com dinheiro seja público,
seja privado, haja de fato uma abertura maior para os segmentos populares. Isso é
perfeitamente possível com uma organização melhor e um esforço mais conjugado
das entidades, dos clubes de futebol e do próprio poder público brasileiro. Portanto,
devemos fazer uma avaliação da Copa do Mundo no Brasil de maneira comprometida
com o interesse nacional, não com o viés eleitoral, pois isso não faz jus à história, à
realidade e também à necessidade do Brasil. Que bom que o Brasil provou que dá
certo, que é capaz de organizar um grande evento. Quem bom que o povo brasileiro
explicitou toda a sua forma de ser, todo o seu potencial no acolhimento e no trabalho.
Que bom que a Copa mostrou que o nosso país tem autoestima e está num patamar
superior.  Agora,  as  mazelas  do  futebol  brasileiro  precisam  ser  enfrentadas  numa
conjugação do poder  público e das entidades privadas que hoje estão no futebol
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brasileiro. Felizmente, a Copa deu certo. Aqueles que torceram e profetizaram contra
quebraram a cara. Muito obrigado, Sr. Presidente.

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 5.243/2014 (À sanção.).

O  presidente  -  Parecer  de  Redação  Final  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 n°s 12.461, de
1997, e 13.643, de 2000, e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, para verificação.
O presidente - É regimental.

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.
O deputado Gilberto Abramo - Presidente, retiro meu pedido de verificação.
O presidente - É regimental. Está, portanto, aprovado o Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nº 438/2011. À sanção.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.635/2011 (À sanção.) e do
Projeto de Resolução nº 5.359/2014 (À promulgação.).

Declarações de Voto
A deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Sr.  Presidente,  deputado  Ivair  Nogueira,  vice-

presidente desta Casa e residente na nossa cidade de Betim, quero cumprimentá-lo.
Quero agradecer  ao deputado Gilberto Abramo, que abriu mão do seu pedido de
verificação  para  que  eu  e  o  deputado  Doutor  Wilson  Batista  pudéssemos  falar.
Deputado, inicialmente queria parabenizar Pitangui por estar recebendo uma escola
da presidenta Dilma, do governo federal. O povo de Pitangui será beneficiado com
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uma escola federal. Quero também parabenizar o povo brasileiro, pois a Copa aqui
realizada foi reconhecida mundialmente. Foi um processo em que o povo brasileiro
acolheu  -  e  soube  acolher  -  os  estrangeiros.  Não  houve  nenhum  problema com
infraestrutura: aeroportos, hotéis,  lugares de acolhimento. A imprensa internacional
noticia os elogios feitos ao nosso país, e isso tem de nos orgulhar. Somos brasileiros
e  brasileiras  e  queremos  o  nosso  país  reconhecido  não  só  internamente,  mas
também  internacionalmente,  e  isso  aconteceu.  Portanto,  quero  parabenizar  a
presidenta Dilma, toda a equipe do governo federal, o Exército, a Polícia Federal, a
Polícia Civil,  nos estados a Polícia Militar,  os órgãos de segurança e todas essas
pessoas que demonstraram competência  na defesa da vida,  na defesa da nossa
sociedade.  Tudo transcorreu  em paz e em fraternidade,  e temos de nos orgulhar
disso  e  comemorar.  Temos  de  nos  unir  pelo  bem  comum  do  nosso  país.  Não
podemos conceber que se faça disputa política, com “p” minúsculo, em cima dessa
situação. O que temos de fazer é festejar e comemorar o sucesso da Copa no Brasil.
É  lógico  que  queríamos  que  o  Brasil  fosse  campeão,  mas  esse  é  um  problema
técnico, do esporte, não do governo ou da sociedade brasileira. Pela televisão, vimos
como os  brasileiros  foram  aos  campos:  festejaram  e  acolheram  os  estrangeiros.
Então, além de toda a competência humana e profissional, creio que Deus abençoou
esse processo no Brasil. Tenho certeza disso. Algumas pessoas torceram para que
acontecesse o contrário,  mas o que realmente venceu foi  o bem, foi o desejo de
sucesso  e  de  vitória.  Então,  quero  deixar  registrado  nesta  Casa,  deputado  Ivair
Nogueira,  o  aplauso  a  esse  processo.  Até  porque  o  povo  tem  sabedoria;  sabe
analisar  as  coisas e discernir  entre a verdade e a manipulação dos fatos.  Isso é
fundamental.  Para  encerrar,  lembro  que  não  só  nós,  mulheres,  mas  todos  os
brasileiros e brasileiras temos de nos orgulhar da presidenta Dilma, a primeira mulher
na presidência do País. Hoje temos mais de 7 milhões de jovens em cursos técnicos,
no Pronatec. Imaginem o resultado a médio prazo. E mais de 2 milhões de pessoas
fazem curso superior, pelo Prouni, em cursos como medicina, engenharia e outros a
que jamais as famílias mais pobres teriam acesso. Então, realmente é o momento de
celebrarmos  as  coisas;  de  nos  unirmos,  pensando  no  bem  comum,  e  realmente
festejarmos o Brasil, esta Terra de Santa Cruz, que foi e sempre será abençoada,
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como foi abençoada nesta Copa. O povo brasileiro soube conduzir esse processo:
soube, participar,  festejar e se alegrar.  E nesta Casa, que representa a sociedade
brasileira,  pelo  povo  de  Minas  Gerais,  temos  de  comungar  com  esse  espírito  e
também festejar o momento que estamos vivendo. Obrigada.

O deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, gostaria de fazer a declaração
de  voto  em  relação  ao  nosso  Projeto  nº  2.710/2011,  aprovado  hoje,  que  cria  o
programa de  cirurgia  plástica  reconstrutiva  nos  hospitais  em  Minas  Gerais.  Hoje,
lamentavelmente, mais da metade das mulheres acometidas por câncer de mama
não têm a reconstrução garantida nem imediatamente - ou seja, ao mesmo tempo da
remoção do tumor - nem tardiamente - a paciente, já tratada do câncer de mama,
enfrenta filas intermináveis para ter sua mama reconstruída. Essa é a grande luta da
Sociedade Brasileira de Mastologia. Nós, mastologistas, sabemos do grande avanço
ocorrido  no  tratamento do câncer  nos últimos  anos.  No tratamento  do  câncer  de
mama,  houve três  principais  inovações:  hoje,  o  tratamento  pode  ser  feito  sem  a
necessidade  de  se  retirar  a  mama  completamente;  os  medicamentos  são  mais
eficazes; e há a reconstrução mamária. Nos últimos 15 anos, a reconstrução mamária
foi o principal feito da mastologia e o principal ganho para as pessoas que sofrem do
câncer de mama. Porém, infelizmente, no Brasil mais da metade das mulheres não
têm ainda sua mama reconstituída por falta de uma legislação eficiente. Isso se deve
também às mazelas do SUS, que impõe inúmeras dificuldades para que as pessoas
tenham acesso aos avanços que a medicina conseguiu nos últimos anos. Essa é a
nossa declaração de voto a um projeto pelo qual desde 2011 estamos lutando nesta
Casa. Lutamos para que ele passasse em todas as comissões, viesse a Plenário,
fosse aprovado e trouxesse melhoria de qualidade de vida para quem sofre de uma
doença que todos temem na atualidade. Quanto à Copa, Sr. Presidente, gostaria de
dizer que infelizmente, lamentavelmente, os políticas utilizam a Copa, os resultados
da  Copa  para  obterem  benefícios  políticos.  Mas  tenho  certeza  de  que  o  eleitor
brasileiro não confunde voto com gol,  muito menos chuteira com bandeira. E nós
sabemos que o Brasil é uma bandeira, que o Brasil  é um país e precisa, sim, de
pessoas  que  respeitem  o  nosso  povo  e  ofereçam  também  um  padrão  Fifa  aos
serviços  públicos  brasileiros.  O  brasileiro  precisa  também  de  serviço  público  de
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qualidade, de segurança, de hospitais que deem às pessoas verdadeiros tratamentos.
Os brasileiros precisam de escolas que realmente ensinem, precisam de governos
que valorizem os nossos profissionais da educação, da saúde e todo o trabalhador
brasileiro. Precisamos, sim, valorizar as pessoas, fazer com que elas estejam ao lado
de suas famílias, lutando no dia a dia por uma vida com mais felicidade, liberdade e
igualdade. É essa a nossa declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, hoje conseguimos aprovar, em 2º turno,
dois  projetos  que  considero  de  grande  importância,  principalmente  para  as
associações  e  comunidades  sociais.  Um  deles  prevê  a  afixação  de  placas  nos
cartórios  sobre  a  isenção  das  taxas  de  emolumentos.  Isso  porque  muitas
associações, ONGs e Oscips são isentas do pagamento de taxas de emolumentos e
estavam pagando-as. Então, para a isenção dessas taxas de emolumentos, o que
está na Lei nº 12.461, de 1997, e também na Lei nº13.643, de 2000, apresentamos
emenda  que  obriga  os  cartórios  a  afixar  cartazes  informando  sobre  a  isenção.
Sabemos  que  várias  ONGs  e  associações  prestam  serviço.  Alguns  serviços  até
seriam de responsabilidade do município ou do estado, mas elas vêm realizando um
excelente trabalho e pagando taxas de emolumentos incorretamente.  O outro é o
Projeto nº 378/2011, que disciplina a utilização de câmaras de vídeo para fins de
segurança.  A lei  determinava que deveria haver  algum aviso para informar  que o
cidadão estava sendo filmado.  Em casos específicos,  como de investigação e de
segurança, o parágrafo que acrescentamos ao art. 2º é justamente determinando que
não se aplica o que está no  caput dessa lei, ou seja, que teria de haver um aviso
informando que a  pessoa está  sendo filmada.  Vejam bem: se está  havendo uma
fiscalização, no caso de uma questão de segurança, e há uma câmara no local, o
meliante vai ver o aviso, vai perceber que está sendo filmado e vai evadir dali para
outro lugar. Isso dá mais segurança e agilidade para que a polícia, a Justiça, possa
proceder ao seu trabalho com mais sucesso, disciplinando a utilização de câmaras de
vídeo para fins de segurança. Sr. Presidente, aprovamos também, em 2º turno, um
projeto que dá ao Município de Corinto uma área onde funcionava a antiga Febem.
Agora esse imóvel passará para o município, que provavelmente fará convênio com o
governo federal, para colocar naquele local ensino técnico para a população não só
de  Corinto  mas  das  cidades  vizinhas.  Ali  já  há  alguns  prédios  prontos.  Então
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conseguimos aprovar  esse projeto hoje,  em 2º turno,  e ele irá  para  a sanção do
governador. O município dará para os munícipes mais esta oportunidade. Parece que
já há um protocolo de intenções de, nesse imóvel,  instalar-se o Ietec para toda a
comunidade da região. Agradeço aos nobres pares pela ajuda na aprovação desse
projeto importante. É só isso para o momento, Sr. Presidente.

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as
extraordinárias  de amanhã,  dia  16,  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 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2014

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,
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 Sebastião Costa, 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. O presidente suspende os trabalhos. Reabertos os trabalhos, registra-se a
presença da deputada Luzia Ferreira (substituindo o deputado Doutor Wilson Batista,
por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  dos  deputados  Antonio  Lerin  e  Fabiano
Tolentino  (substituindo  o  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da
Liderança  do  BTR),  sob  a  presidência  do  deputado  Antonio  Lerin.  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, 4 de junho de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Luzia Ferreira - Fabiano Tolentino.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014

Às 9h45min, comparece na Câmara Municipal de Contagem o deputado Vanderlei
Miranda,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa
que a reunião se destina a debater o enfrentamento do uso de crack e outras drogas
no Município de Contagem e de discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  William  Barreiro,  vereador  da  Câmara
Municipal de Contagem, justificando sua ausência na audiência. O presidente acusa o
recebimento  do Projeto de  Lei  nº  5.194/2014,  em turno único,  e  avoca para  si  a
relatoria da matéria. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  os Srs. José Rodrigues da Silva, secretário de Defesa Social de Contagem,
representando o prefeito Municipal de Contagem; José de Souza Lima Filho, vice-
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Contagem,  representando  o  presidente  da
Câmara Municipal de Contagem; Wagner Cavalieri, juiz diretor do Foro da Comarca
de Contagem; Maj.  PM Flávio Donato da  Silva,  subcomandante  da  2ª  Região de
Polícia Militar de Minas Gerais, representando o comandante da 2ª Região de Polícia
Militar de Minas Gerais, de Contagem; Jorge Tobias de Souza, promotor de justiça
coordenador de Combate e Repressão ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes - Ministério
Público  do  Estado;  Wellington  Antônio  Vieira,  presidente  da  Federação  de
Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil; Cláudio Santos Fontes, vereador e
presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Contagem,
que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da
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reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  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 julho de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Inácio Franco - Elismar Prado.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/6/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os  deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Marques  Abreu  (substituindo  o  deputado
Neilando Pimenta,  por indicação da Liderança do BAM),  membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada  Rosângela  Reis,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
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 apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. Comunica também o recebimento de ofício do deputado
federal Renzo Braz, publicado no  Diário do Legislativo em 5/6/2014. 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.  Após  discussão  e  votação
nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os
Projetos  de  Lei  nºs  5.190,  5.195,  5.198  e  5.221/2014  (relator:  deputado  Wander
Borges), que receberam parecer por sua aprovação, e os Projetos de Lei nºs 5.192 e
5.212/2014 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Wander Borges), que receberam
parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados  os  Requerimentos  nºs  8.089  e  8.250/2014.  Submetidos  a  discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 3.478/2012, 4.418, 4.465, 4.525 e 4.610/2013. 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:
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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
reunião para debater, em audiência pública, as consequências para o Município de
Ouro  Preto  e,  em  especial  para  seus  trabalhadores,  das  possíveis  mudanças
anunciadas pela empresa Novelis desse 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;

nº  10.311/2014,  dos  deputados  Pompílio  Canavez  e  Rogério  Correia,  em  que
solicitam seja realizada reunião no Município de Varginha para debater, em audiência
pública, a situação dos trabalhadores rurais assalariados na região, tendo em vista a
precariedade das relações trabalhistas.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência 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, 15 de julho de 2014.
Liza Prado, presidente - Pompílio Canavez.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/6/2014
Às 14h52min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Almir  Paraca (substituindo o  deputado Gilberto  Abramo,  por  indicação da
liderança do MSC) e Luiz Henrique (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Almir  Paraca,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar pareceres em fase de redação final e a discutir e votar proposições
da  comissão.  A  presidência  suspende  os  trabalhos.  Às  15h41min,  a  reunião  é
reaberta  com  a  presença  dos  deputados  Doutor  Wilson  Batista,  Elismar  Prado
(substituindo o  deputado Gilberto  Abramo, por  indicação da liderança do MSC)  e
Duilio de Castro (substituindo o deputado Antonio Lerin, por indicação da liderança do
BAM). O presidente, deputado Doutor Wilson Batista, 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, 25 de junho de 2014.
Lafayette de Andrada, presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014
Às  10h5min,  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 Corrêa (substituindo o deputado Deiró Marra, por
indicação da liderança do BTR), 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 Gustavo Corrêa, 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  pareceres  em fase de  redação  final  e  a  discutir  e  votar  proposições  da
comissão. A presidência suspende os trabalhos. Reaberta a reunião com a presença
dos deputados Doutor Wilson Batista, Cabo Júlio (substituindo o deputado Gilberto
Abramo, por indicação da liderança do MSC) e Lafayette de Andrada, o presidente,
Doutor Wilson Batista, 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 seguintes pareceres de redação
final dos Projetos de Lei nºs 316 e 1.022/2011, 3.795, 4.051, 4.344, 4.455, 4.496,
4.505,  4.585,  4.587,  4.628,  4.655,  4.719  e  4.739/2013,  4.827,  4.841,  4.873  e
4.875/2014,  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada),  4.351 e  4.518/2013,  4.868,
4.899, 4.957, 4.981, 5.158, 5.159, 5.187 e 5.234/2014 (relator: deputado Cabo Júlio).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 5.113/2014.
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, 25 de junho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Gilberto Abramo - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2014

Às  9h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Leonardo Moreira, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
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comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. José Luiz Correa,
presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, solicitando que esta
Comissão faça uma audiência pública para debater o combate ao tráfico de drogas no
município e região; e-mails dos Srs. Max Wilker Andrade Martins, encaminhando por
meio do site “Fale com a Assembleia”, denúncia contra a administração do Presídio
Inspetor José Martinho Drumond, situado em Ribeirão das Neves, alegando que os
direitos dos presos são desrespeitados com relação a visitas, ao direito ao trabalho,
entre outros; JCD, cidadão que prefere não se identificar, encaminhando por meio do
site “Fale com a Assembleia”, denúncia de que não existe batalhão de trânsito em
Juiz de  Fora nem fiscalização de veículos  e motos,  principalmente na região dos
Bairros Benfica e Santa Cruz. Comunica também o recebimento de correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
do Srs. Luiz Antônio de M. Rebello, Chefe de Gabinete do Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República (6/6/14); da Sra. Maria Coeli Simões Pires,
secretária de Estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais (24/6/14);  da Sra.
Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais; e dos Srs. Ely da Silva Pinto, promotor de justiça da 10ª Promotoria de
Execuções Criminais; Leandro Guimarães Guedes, chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério da Justiça; Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Defesa
Social; Junior Leonir Guimarães Freitas, presidente da Câmara Municipal de Jaíba
(27/6/14).  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 Rômulo Viegas, aprovado pela comissão,
é adiada a votação dos Requerimentos nºs 8.313 a 8.318, 8.329 a 8.335, 8.337, 8.339
a 8.367, 8.417 a 8.420/2014. 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 10.366/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados João Leite, Sargento
Rodrigues e Rômulo Viegas, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de
Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  os  dados  existentes,  nos
últimos cinco anos, relativos à violência contra a mulher no Estado, especialmente no
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que se refere ao número de ocorrências  registradas pelas  Polícias  Militar  e Civil,
número de inquéritos  policiais  instaurados pela Polícia Civil,  número de inquéritos
policiais encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, detalhando-se as
ocorrências decorrentes da Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher (Lei
nº 15.218, de 2004), a região do Estado em que ocorreu o ato de violência, o tipo de
delito e as demais especificações previstas na Lei nº 20.016, de 2012;

nº 10.367/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados João Leite, Sargento
Rodrigues e Rômulo Viegas, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de
Estado de Trabalho  e Desenvolvimento  Social  pedido  de  informações  acerca  dos
dados existentes sobre o abrigamento de mulheres vítimas de violência no Estado,
nos  últimos  cinco  anos,  detalhando-se  o  número  e  a  localização  das  casas  de
passagem e casas-abrigo, bem como o quantitativo de mulheres atendidas por cada
uma dessas instituições;

nº 10.368/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados João Leite, Sargento
Rodrigues e Rômulo Viegas, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de
Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  pedido  de  informações  acerca  dos  dados
existentes  sobre o número e a localização dos equipamentos para atendimento a
mulheres vítimas de violência no Estado, como por exemplo, entre outros: Delegacias
de Polícia Civil Especializadas; Serviços de Prevenção à Violência Doméstica contra
Mulheres - PVDs - da Polícia Militar; Centros de Referência; Núcleos de Promoção e
Defesa  dos  Direitos  da  Mulher  -  Nudems  -  ou  defensores  públicos  em  atuação
específica; Varas Judiciais Especializadas; Promotorias Especializadas; Serviços da
Atenção  à  Violência  Sexual;  Centros  de  Referência  Especializado  de  Assistência
Social;

nº 10.369/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados João Leite, Sargento
Rodrigues e Rômulo Viegas, em que solicitam seja encaminhado ao presidente do
Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações  acerca  dos  dados
existentes sobre o número de processos judiciais e inquéritos policiais inerentes à Lei
Maria  da  Penha  instaurados  no  Estado  nos  últimos  cinco  anos,  detalhando-se  o
quantitativo por comarca e esclarecendo-se a estrutura para o atendimento em cada
uma delas, incluindo-se número de magistrados e servidores destinados para atuação
nos mencionados procedimentos;
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nº 10.370/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados João Leite, Sargento
Rodrigues e Rômulo Viegas, em que solicitam seja encaminhado à presidência do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado pedido  de  providências  para que  sejam envidados
esforços  no  sentido  de  implementarem-se,  nos  termos  do  art.  55  da  Lei
Complementar nº 105, de 2008, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra
a  Mulher,  com  as  efetivas  competências  civil  e  criminal,  nas  Comarcas  de  Belo
Horizonte, Cataguases, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros,
Pouso Alegre, Ribeirão das Neves e Uberlândia;

nº 10.371/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados João Leite, Sargento
Rodrigues e Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita ao Tribunal de
Justiça do Estado com vistas a discutir a violência praticada contra mulheres, bem
como  a  implementação  das  varas  e  dos  juizados  especializados  no  Estado,
convidando-se,  na  oportunidade,  representantes  da  Coordenadoria  Especial  de
Políticas para as Mulheres da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, do
Núcleo  de  Promoção e  Defesa dos  Direitos  da  Mulher  -  Nudem  -  da  Defensoria
Pública, em Belo Horizonte, e de representantes da Rede Estadual de Enfrentamento
à Violência contra a Mulher;

nº 10.372/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados João Leite, Sargento
Rodrigues e Rômulo  Viegas,  em que solicitam seja encaminhado à Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para a cessão de veículos
ao Tribunal de Justiça do Estado e para a Polícia Civil - especificamente à Divisão
Especializada de Atendimento a Mulher,  ao Idoso e ao Portador de Deficiência de
Belo Horizonte - , com a urgência possível, com vistas a promover as necessárias
melhorias ao atendimento de mulheres vítimas de violência no Estado;

nº 10.373/2014, do deputado Rômulo Viegas, em que solicita  seja encaminhada
manifestação  de  aplauso  aos  batalhões  da  Polícia  Militar  sediados  na  Região
Metropolitana de Belo Horizonte pelos esforços empreendidos para manter a ordem e
a segurança durante o período da Copa do Mundo 2014;

nº 10.374/2014, dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas,
em que solicitam seja encaminhado ao Subsecretário de Estado de Administração
Prisional pedido de informações sobre a periodicidade das visitas aos detentos do
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Presídio Inspetor José Martinho Drumond; quem pode visitar os detentos; existência
de oportunidades de trabalho para todos os detentos e de assistência jurídica gratuita
disponível aos presos e, em caso positivo, com que frequência;

nº  10.375/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar pela ação que impediu a execução de um jovem em Ribeirão das
Neves;

nº  10.376/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhada manifestação de aplauso aos  policiais  militares  que participaram de
operação de trânsito no Bairro Jardim Califórnia, em Betim, que culminou na morte de
um suspeito de porte de arma de fogo de uso restrito e que reagiu à atuação policial;

nº  10.377/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
realize a devida apuração dos fatos que envolveram a agressão da Cabo PM Patrícia,
que  se  encontrava  na  função  de  batedor  de  escolta  da  Delegação  Brasileira  de
Futebol, quando agredida pela policial civil Roberta Greice da Silva Nuvem.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 julho de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/7/2014
Às  9h45min,  comparece  no  Centro  Pastoral  Paroquial  de  Resende  Costa  o

deputado  Wander  Borges,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado  Wander  Borges,  declara  aberta  a  reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior que é dada por aprovada e a subscreve.
A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  assuntos  relativos  ao
artesanato  no  Município  de  Resende  Costa  e  debater  com  o  Inmetro  sobre  a
utilização  do  resíduo  têxtil  na  produção  de  tapetes.  A presidência  interrompe  os
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trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Adriane Lacerda Barbato, diretora
de qualidade do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais -
IPEM-MG - e Maria de Lourdes Resende de Paula, comerciante, e os Srs. Aurélio
Suenes de Resende, prefeito de Resende Costa, Antônio Silva Ribeiro, vice-prefeito,
José  Gouvêa  Filho,  presidente  da  Câmara  Municipal,  Raimundo  Mendes  Costa,
gerente  de  Fiscalização  do  Ipem-MG,  Valnei  Diego  de  Sousa,  presidente  da
Associação das Empresas e do Turismo de Resende Costa, Galhardo D'Angelo de
Souza, presidente da Associação dos Artesãos Nossa Senhora de Fátima, e Edmar
de  Assis,  membro  da  Comissão  de  Etiquetamento,  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, 15 de julho de 2014.
Liza Prado, presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014

Às  9h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,
Sebastião Costa, Luiz Humberto Carneiro (substituindo o deputado Jayro Lessa, por
indicação da liderança do BTR) e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Lafayette
de  Andrada,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  Comissão  de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
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sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é
aprovado, o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.243/2014
(relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº
5.273/2014  é  retirado da  pauta  por  determinação do  presidente,  por  não  cumprir
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa -

Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 9/7/2014

Às  9h17min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,
Sebastião Costa, Luiz Humberto Carneiro (substituindo o deputado Jayro Lessa, por
indicação da liderança do BTR) 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  Zé  Maia,  declara  aberta  a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento e Gestão, e
do Sr. Marcelo Jorge Medeiros, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
do Ministério do Meio Ambiente (substituto) (3/7/2014); e da Sra. Adriene Andrade,
presidente do Tribunal de Contas (5/7/2014). 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.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  3.705,  4.542,  4.588  e
4.690/2013 e 5.070, 5.165, 5.237, 5.239, 5.240, 5.242 e 5.272/2014 são retirados da
pauta por determinação do presidente por não cumprirem pressupostos regimentais.
Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes
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pareceres: pela ratificação, por meio de projeto de resolução, do Convênio ICMS 55,
encaminhado por meio da Mensagem nº 664/2014 (relator: deputado Zé Maia, em
virtude  de  redistribuição);  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs
74/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da
Pessoa com Deficiência, com a Emenda nº 1, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; 4.672/2013 na forma do Substitutivo nº 2, e pela
rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:
deputado  Zé  Maia);  e  5.294/2014  (relator:  deputado  Zé  Maia,  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. O
presidente designa o deputado Lafayette de Andrada como relator do Requerimento
nº 8.235/2014. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa -

Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014

Às 9h45min,  comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza  Prado e  os
deputados  Cabo  Júlio  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado  Rômulo
Veneroso, por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental,  a presidente,  deputada Liza Prado,  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 comercialização dos fardamentos e acessórios  de
policiais e bombeiros militares e dos uniformes escolares do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Maj. Lívia Neide de Azevedo Alves,
assessora  de  Fardamento  da  PM-4,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins
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Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais; a Maj. Luciane Cecília
da  Silva  Vieira,  chefe  da  Seção  de  Planejamento  Pedagógico  da  Diretoria  de
Educação Escolar e Assistência Social; as Sras. Gisele Mara Teixeira Silva Santos,
sócia-administradora  da  AT-4;  Karen  Mavi  Molina  Ferreira,  proprietária  da  Prado
Militar, e o Ten.-Cel. BM Geraldo Henrique Medeiros, sub-diretor de Apoio Logísitco,
representando  o  Cel.  BM  Ivan  Gamaliel  Pinto,  comandante-geral  do  Corpo  de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, e o Cel. BM Pedro Alvarenga, diretor
de Apoio Logístico; o Maj. Juliano Cançado Dias, chefe da Seção de Fardamento,
representando o Cel.  PM Fernando Antônio Arantes,  diretor de Apoio Logístico da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; o Cap. Flávio Jackson Ferreira Santiago,
chefe  da  Seção de Atendimento Escolar;  o  Sgt.  Antônio  Carlos  Queiroz  Pinheiro,
auxiliar de Intendência e Fardamento do Corpo de Bombeiros Militar; o Ten.-Cel. PM
Márcio Ronaldo de Assis, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do
Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  os  Srs.  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,
coordenador do Procon Assembleia; Marco Antônio Branquinho Júnior, presidente da
Cia. de Fiação Cedro e Cachoeira - Cedro Têxtil; Ricardo José Fortes do Nascimento,
proprietário da Sun Tzu Fortes Artigos Militares, que são convidados a tomar assento
à mesa. A presidência tece suas considerações e concede a palavra aos deputados
Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.427/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  República  e  aos  Ministérios  da  Fazenda  e  do
Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  pedido  de  providências  para  que  seja
implantado regime tributário competitivo para fabricação de tecidos;

nº  10.428/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Procon  Assembleia  pedido  de  providências  para  que  efetue
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pesquisa  de  preços,  tipo  e  qualidade  de  fardamentos  e  uniformes  utilizados  nos
estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, assim como forneça lista de fornecedores
nesses estados;

nº  10.429/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos Comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais pedido de informações para que seja fornecida a esta comissão lista
completa contendo razão social e dados dos fornecedores de fardamento, acessórios
e uniformes utilizados no Colégio Tiradentes;

nº 10.430/2014, do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Liza Prado, em
que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria Estadual de
Fazenda pedido de providências para que sejam reduzidas as alíquotas de ICMS de
matérias-primas utilizadas na produção de fardamentos, acessórios e uniformes da
Polícia Militar do Estado para que seja reduzido o custo final desses produtos;

nº  10.431/2014,  da  deputada Liza  Prado e  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,
Cabo Júlio e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam seja encaminhado aos Comandos
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais pedido de
providências para que seja disponibilizada em suas páginas na internet e em outros
meios  eletrônicos  disponíveis  a  lista  atualizada  de  empresas  e  pessoas  físicas
credenciadas para fornecerem fardamentos, acessórios e uniformes, em cumprimento
ao princípio da transparência preconizado no Código de Defesa do Consumidor;

nº  10.432/2014,  da  deputada Liza  Prado e  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,
Cabo Júlio e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam seja encaminhado ao Comando
da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  o  abono-
fardamento  seja  liberado  semestralmente  em  função  da  obrigatoriedade  de  boa
apresentação de seus militares e dos altos custos para reposição de fardamentos,
acessórios e uniformes;

nº 10.433/2014, da deputada Liza Prado e dos deputados Sargento Rodrigues e
Cabo Júlio,  em que solicitam seja encaminhado ao Procon Assembleia pedido de
providências  para  que sejam incluídos  entre  os  itens  de  pesquisa  de  produtos  e
serviços desse órgão os fardamentos, acessórios e uniformes utilizados pela Polícia
Militar de Minas Gerais e que eles façam parte do programa de divulgação pública
permanente do Procon.
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Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente - Maria Tereza Lara - Luzia Ferreira.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Deiró
Marra,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara
aberta  a  reunião  e,  em  virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado  Luiz
Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e proposições
da comissão. Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos, às 16h10min, registra-
se a presença dos deputados Doutor Wilson Batista, Antonio Lerin e Cássio Soares
(substituindo  o  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da  liderança  do
BTR). O presidente, deputado Doutor Wilson Batista, retoma os trabalhos ordinários.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos  de Lei  nºs  3.525/2012,  4.867,  4.953,  5.033,  5.044 e  5.190/2014  (relator:
deputado Antonio Lerin); e dos Projetos de Lei nºs 5.192, 5.195, 5.198, 5.203, 5.212 e
5.221/2014 (relator: deputado Cássio Soares). 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 hoje, às 20 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Tiago Ulisses, presidente - Maria Tereza Lara - Luzia Ferreira.
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
Carlos Pimenta e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta , dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofícios  do  Sr.  Robson  Souza  de  Almeida,
secretário-geral  da Câmara Municipal  de  Varginha,  e da  Sra.  Maria  Coeli  Simões
Pires,  secretária  de  Casa  Civil,  ambos  publicados  no  Diário  do  Legislativo em
27/6/2014. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.261/2014, em
turno único, do qual designou relator o deputado Carlos Pimenta. 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 2.710/2011, no 2º turno, 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, Projeto de Lei nº
5.247/2014 (relator: deputado Doutor Wilson Batista), que recebeu parecer por sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos  nºs  8.311,  8.324,  e  8.410/2014.  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  10.356/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e à diretoria geral
do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Militares  pedido  de  providências  para
credenciar  médicos  especialistas  para  o  atendimento  na  região  do  Vale  do  Aço,
especialmente em Coronel Fabriciano.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
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convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 10 do
corrente, às 15h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago - Doutor Wilson Batista.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 9/7/2014

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
os deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Bosco,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,
em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  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 de correspondência publicada no Diário
do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Coeli
Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (17/5/2014);  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,
secretária de Estado de Educação (2) (5/5/2014 e 30/5/2014), e dos Srs. Marcelo
Bemerguy, secretário do Tribunal de Contas da União (16/5/2014);  Vander Oliveira
Borges, coordenador-geral de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento
e  Distribuição  da  Arrecadação  do  Salário-Educação  do  FNDE  (22/5/2014).  O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.226/2014, do qual designou
como relatora,  em turno único,  a deputada Maria Tereza Lara,  e avoca para si  a
relatoria do Projeto de Lei nº 4.006/2013, em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.635/2011 na forma do
vencido  no  1º  turno  (relatora:  deputada  Maria  Tereza  Lara,  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.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
7.429, 8.134, 8.309, 8.310 e 8.326/2014. 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 10.440/2014, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Luiz Henrique e
Fabiano Tolentino, em que solicitam seja realizada reunião da comissão no Município
de Divinópolis  para debater,  em audiência pública, a estadualização da Fundação
Educacional de Divinópolis - Funedi.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença 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 julho de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Rômulo Viegas - André Quintão - Cássio Soares.

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

10/7/2014
Às 12h15min, comparece na sede da Associação Cultural e Comunitária de Milho

Verde 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, a qual é dada por aprovada e a subscreve. A
presidência informa que a reunião se destina a debater os atentados contra a vida do
ambientalista Luiz Fernando Ferreira Leite, defensor do patrimônio natural da região e
contra a residência do Sr. Paulo Sérgio Torres Procópio, engenheiro, no Município de
Serro. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.
Cristiane  Lima,  delegada-chefe  do  14º  Departamento  de  Polícia  Civil;  e  os  Srs.
Nilmário  Miranda,  deputado  federal;  Epaminondas  Pires  de  Miranda,  prefeito
Municipal de Serro; Walneide Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal do
Serro;  Henri  Dubois  Collet,  diretor  de  Áreas  Protegidas  do  IEF,  representando
Bertholdino Apolonio Teixeira Junior, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas -
IEF; Ten.-Cel. PM João Carlos Mesquita de Moraes, comandante do 3º Batalhão da
Polícia Militar do Município de Diamantina; Ten.-Cel. PM Charles Generoso Baracho,
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comandante  da 14ª  Cia.  de Meio  Ambiente e Trânsito;  Ten.  Roger  Vinícius  Silva,
comandante da 144ª Cia. do Serro; Felipe Costa Marques Freitas, delegado regional
de  Polícia  Civil  do  Município  de  Diamantina;  Flávio  Vinícius  Martins  de  Castro,
delegado  de  Polícia  Civil  do  Município  de  Serro;  Paulo  Sérgio  Torres  Procópio,
engenheiro civil da Prefeitura do Serro, 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
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.
Durval  Ângelo,  presidente  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Sargento

Rodrigues.
ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2014

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Lafayette
de Andrada, Ulysses Gomes, Gustavo Corrêa e Antônio Carlos Arantes (substituindo
o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante 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.  O  presidente
determina a  distribuição em avulso  dos  seguintes  pareceres:  pela  aprovação,  em
turno único,  dos Projetos  de  Lei  nºs  5.218/2014 com as Emendas  nºs  2,  5  e  51
apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 58, 60, 66 e 90 apresentadas
pelo Bloco Minas sem Censura; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 7, 49,
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63, 73, 74 e 77; com a Emenda nº 92 apresentada ao final do parecer; e pela rejeição
das Emendas nºs 1, 3, 4, 8 a 46, 48, 50, 52 a 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67 a 72, 75, 76,
78 a 89 e 91 (relator: deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição); e
5.273/2014 com a Emenda nº 1 (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 conjunta, hoje, às 20h15min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2014
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  João  Leite  (substituindo  o  deputado  Luiz
Henrique, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
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. A seguir,
comunica  o  recebimento  de  ofício  do  deputado  André  Quintão  justificando  sua
ausência nas reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Constituição e
Justiça no período de 30/6 a 2/7/2014, em virtude de estar presidindo a Comissão de
Participação Popular em Araçuaí. O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projeto de Lei nº 5.351/2014 e Projeto de Lei Complementar nº 65/2014
(deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  Projetos  de  Lei  nºs  5.356/2014  (deputado  André
Quintão);  5.353  a  5.355  e  5.357/2014  (deputado  Leonídio  Bouças);  5.349/2014
(deputado  Luiz  Henrique);  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  64/2014  (deputado
Sebastião  Costa);  e  Projetos  de  Lei  nºs  5.350  e  5.358/2014 (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
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Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.435/2012  é  retirado  da  pauta  atendendo-se  a
requerimento do deputado João Leite, aprovado pela comissão. São convertidos em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs
5.303  e  5.318/2014 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  sendo  o  primeiro  em
virtude de redistribuição). Neste momento registra-se a saída do deputado João Leite
e a entrada do deputado Luiz Henrique.  Após discussão e votação é aprovado o
parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  5.323/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado
Sebastião  Costa).  Neste  momento  registra-se  a  presença  do  deputado  Leonídio
Bouças.  Após  discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.325/2014 (relator: deputado Luiz Henrique). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 1.381/2011 com a Emenda nº
1,  5.114  e  5.296/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de
redistribuição).  Neste momento  registra-se  a  saída  do  deputado Leonídio  Bouças.
Após discussão e votação, são aprovados, , em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos
Projetos  de  Lei  nºs  5.297/2014  (relator:  deputado  André  Quintão)  e  5.301/2014
(relator: deputado Luiz Henrique). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos dos deputados que
solicitam  pedido  de  informações,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do
Regimento  Interno,  aos  respectivos  autores  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.295  e
5.298/2014, 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, 15 de julho de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - André Quintão -
Tiago Ulisses.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2014

Às 14h17min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Luzia Ferreira
(substituindo o  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da Liderança do
BTR) e Maria Tereza Lara (substituindo o deputado Gilberto Abramo, por indicação da
Liderança do BMSC) e o deputado Tiago Ulisses Batista, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara
aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  da deputada Luzia
Ferreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a discutir e votar pareceres de redação final e proposições da comissão.
Suspende-se a reunião. Às 16h27min, são reabertos os trabalhos com a presença
dos deputados Doutor Wilson Batista, Gustavo Valadares (substituindo o deputado
Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Cássio  Soares
(substituindo  o  deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR).  O
presidente, deputado Doutor Wilson Batista, retoma os trabalhos da comissão. Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 65, 378, 1.055/2011, 3.037/2012, 3.990/2013 (relator: deputado
Gustavo Valadares), 4.936, 4.972, 4.988, 5.000, 5.006 e 5.110/2014 (relator: deputado
Cássio Soares). Suspende-se a reunião. Às 17h6min, são reabertos os trabalhos com
a presença dos deputados Doutor Wilson Batista, Sebastião Costa e Rômulo Viegas
(substituindo o  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da Liderança do
BTR). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres
de Redação Final do Projeto de Resolução nº 5.359/2014 e dos Projetos de Lei nºs
438,  1.635/20115  e  243/2014  (relator:  deputado  Rômulo  Viegas).  Cumprida  a
finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca os
membros da comissão para a reunião extraordinária de hoje, às 20h30min, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.



814
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.226/2014

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

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

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

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

Fundamentação
O projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade pública  a  Fundação

Senhor Bom Jesus, com sede no Município de  Perdões, pessoa jurídica de direito
privado,  sem fins lucrativos,  que tem como escopo  a produção e a veiculação de
programas educativos de rádio e televisão.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  mantém,  além  de  serviços
educacionais,  serviços  subsidiários  de  natureza  cultural,  social  e  de  promoção
humana.

Tendo  em  vista  a  relevante  contribuição  prestada  pela  entidade  em  prol  da
educação no Município de Perdões e adjacências, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.226/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.
Maria Tereza Lara, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.259/2014
Comissão de Cultura

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Civil  Coral  Voz  e  Vida,  com  sede  no
Município de Bom Despacho.

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 5.259/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Civil Coral Voz e Vida, com sede no Município de Bom Despacho, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade promover programas e
projetos  socioculturais,  visando  à  difusão  e  ao  aprendizado  da  música  vocal  e
instrumental.

Com esse propósito,  a  instituição faz apresentações  nacionais  e  internacionais,
organiza  eventos  culturais  e  estimula  estudos  e  pesquisas  relativas  ao
desenvolvimento da música.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela entidade em prol da difusão
da cultura no Município de Bom Despacho, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Finalmente,  ressaltamos  que,  mediante  a  apresentação  da  Emenda  nº  1,  a
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  buscou  adequar  o  nome  da  instituição  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto constitutivo.

Conclusão
Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.259/2014 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.
Luiz Henrique, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.281/2014

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Liga Patrocinense de Futebol, com sede no Município

de Patrocínio.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Patrocinense de Futebol, com sede no Município de  Patrocínio, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que  tem  como escopo  fomentar  a  prática  do

desporto amador.

Na consecução  desse  propósito,  a  instituição  difunde,  aperfeiçoa  e  disciplina  a

prática do desporto amador;  organiza campeonatos e torneios; e cria ou auxilia a

criação de cursos de formação de atletas, árbitros e de técnicas de desportos.

A prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e sociais e, quando

devidamente apoiada pelo poder público ou por outras organizações, presta grande

contribuição ao desenvolvimento da sociedade. Desse modo, tendo em vista o papel

desempenhado pela referida entidade em prol do desenvolvimento do desporto no

Município de Patrocínio, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.281/2014, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.

Marques Abreu, relator.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO 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  aprovada no 1º  turno na  forma do Substitutivo  nº  1  e  retorna,
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 visa a instituir, nos hospitais da rede pública de saúde de

Minas Gerais, o Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama, destinado às
mulheres que sofreram mutilação parcial ou total da mama, decorrente da utilização
de técnicas aplicadas no tratamento do câncer de mama. Nos termos do projeto, o
Poder Executivo deverá, mediante regulamento, implantar o programa em todas as
suas fases e especificidades científicas, estabelecendo as ações necessárias para
tal.

O  câncer  de  mama é  muito  frequente  na  população,  sendo o segundo  tipo  de
carcinoma mais diagnosticado no mundo e o segundo em ordem de prevalência entre
as mulheres. Os protocolos de tratamento da doença são individualizados e variam
de acordo com o seu estágio, as suas características e as condições do paciente.

As  modalidades  de  tratamento  incluem:  radioterapia,  quimioterapia,
hormonioterapia,  terapia biológica e cirurgia.  Com relação a esta última,  pode ser
indicada a mastectomia total ou parcial - dependendo do tamanho da mama e do
tumor  -,  as quais  podem ser seguidas de uma cirurgia plástica de reconstrução -
imediata ou não -, para que a mama mantenha o aspecto estético o mais próximo
possível  do  desejado  pela  paciente.  Além  dos  benefícios  físicos,  a  cirurgia
reconstrutiva da mama é um procedimento emocionalmente gratificante para a mulher
que perdeu a mama devido ao câncer ou a qualquer outra situação, pois contribui
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para melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança e a sua qualidade de vida.
No  1º  turno  de  tramitação  da  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

ressaltou que, embora a Lei Federal nº 9.797, de 1999, já assegure à paciente o
direito  à  reconstrução  mamária  por  meio  da  técnica  cirúrgica  de  reconstrução
simultânea, o tema carece de regulamentação quanto ao aspecto da exigência de
motivação por parte do médico quando da sua não realização, permitindo-se o futuro
controle  da  legalidade  do  ato.  Por  essa  razão,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1  à
proposição em estudo,  a fim de conformá-la aos aspectos da técnica de redação
parlamentar, retirando dela os dispositivos inócuos. Naquela ocasião, esta comissão
concordou com as alterações propostas por meio do Substitutivo nº 1.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, afirmou que a
implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário,
e, por conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a cirurgia
reconstrutiva já é assegurada pelo SUS, nos termos da Lei Federal nº 9.797, de 1999.

Do  ponto  de  vista  desta  comissão  a  proposta  em  comento  só  pode  ser  bem
recebida e avaliada, uma vez que  os resultados da cirurgia reconstrutiva da mama
realizada  imediatamente  após  a  mastectomia  ou  setorectomia  podem  reduzir  os
impactos  físicos  e  emocionais  desses  procedimentos,  o  que,  consequentemente,
traria melhorias na qualidade de vida dessas pacientes.

Enfim,  diante  das  razões  expostas  e  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 estudo, uma
vez que a medida nos parece trazer benefícios às pacientes que retiraram a mama ou
parte dela em virtude do tratamento para o câncer. Contudo, para adequação do texto
à  técnica  legislativa  e  melhor  entendimento  de  seus  aspectos  técnicos,
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, o
qual promove alterações de redação sem alterar o seu conteúdo.

Conclusão
Em  face  das  razões  expostas,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

2.710/2011, no 2º  turno,  na forma do seguinte Substitutivo nº  1 ao vencido no 1º
turno.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama

pelas unidades integrantes do Sistema Único de  Saúde -  SUS -  na situação que
menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  As  unidades  integrantes  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -  ficam

obrigadas, nos termos da Lei Federal n° 9.797, de 6 de maio de 1999, a realizar
cirurgia  plástica  reconstrutiva  de  mama  nas  mulheres  que  foram  submetidas  a
mastectomia total ou parcial de mama decorrente de tratamento de câncer.

Art. 2° - Quando existirem condições técnicas e clínicas favoráveis, atestadas em
laudo médico, a cirurgia plástica reconstrutiva de mama, bem como os procedimentos
em mama contralateral e as reparações do complexo aréolo-mamilar, será efetuada,
mediante autorização expressa da paciente, no mesmo ato cirúrgico da mastectomia
total ou parcial de mama.

Parágrafo único - No caso de a cirurgia plástica reconstrutiva de mama não ser
realizada no mesmo ato cirúrgico da mastectomia, deverão ser adotados os seguintes
procedimentos:

I - o médico responsável pela mastectomia apresentará laudo médico justificando a
não realização da cirurgia plástica reconstrutiva;

II  -  a paciente será encaminhada para acompanhamento clínico e,  atestadas as
condições técnicas e clínicas a que se refere o  caput do art.  2°,  terá garantida a
realização da cirurgia plástica reconstrutiva.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago, relator - Doutor Wilson Batista.

PROJETO DE LEI Nº 2.710/2011
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede
de  unidades  integrantes  do  Sistema  Único  de  Saúde  nos  casos  de  mutilação
decorrentes de tratamento de câncer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Compete  ao  Estado,  por  meio  da  rede  de  unidades  públicas  ou
conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS -, prestar o serviço de
cirurgia plástica reconstrutiva mamária às mulheres que sofrerem mutilação total ou
parcial de mama, decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer, nos
termos da Lei Federal nº 9.797, de 6 de maio de 1999.

Art. 2º - Sempre que existirem condições técnicas, a reconstrução será efetuada no
mesmo tempo cirúrgico da mutilação total ou parcial, incluindo os procedimentos na
mama contralateral  e  as  reconstruções do complexo aréolo-mamilar,  ressalvada a
opção da paciente em sentido contrário.

Art.  3º  -  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.

Parágrafo único - Na hipótese de impossibilidade técnica da reconstrução mamária
no  mesmo  tempo  cirúrgico  da  mastectomia,  caberá  ao  médico  responsável
apresentar os motivos que justificaram a sua não realização.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.218/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.218/2014, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro
de 2015 e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas nos
2, 5, 51, 58, 60, 66, 90 e 92 e com as Subemendas nº 1 às Emendas nos 6, 7, 49, 63,
73, 74 e 77.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do 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 5.218/2014
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2015 e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1º  -  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da
Constituição do Estado e na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, que compreendem:

I - as prioridades e metas da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o orçamento;
III  -  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial do Estado de Minas Gerais;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;
VI - as disposições finais.
Parágrafo único - Integram esta lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.
CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício

de 2015, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do
Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento
Fiscal,  correspondem, para o Poder Executivo, às metas relativas ao exercício de
2015 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de
Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  e  suas  revisões  e,  para  o  Ministério
Público,  a Defensoria Pública, o Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais -
TCEMG  -  e  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  às  metas  consignadas  nos
respectivos  programas  finalísticos  do  mesmo  plano,  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.
Art.  3º -  A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2015 e a execução da
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respectiva  lei  deverão  considerar  a  obtenção  do  superávit  primário,  conforme
discriminado no Anexo I desta lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2015, que compreende o Orçamento
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos na revisão
anual do PPAG 2012-2015 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes do Estado,
do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de seus fundos,
órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Parágrafo único - Para a execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e
entidades dos Poderes Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria
Pública  e  o TCEMG utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira -
Siafi-MG - na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de
1993.

Art.  6º  -  Os valores das receitas  e das despesas contidos na Lei  Orçamentária
Anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7º  -  As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG
serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,
por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema
Orçamentário - Sisor -, até o dia 8 de agosto de 2014, para fins de consolidação do
projeto  de  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2015,  observadas  as disposições
desta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,
para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 4 de
julho de 2014, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2015,
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inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo.
Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:
I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para  fins  do  disposto  no  art.  201 da Constituição do
Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para
fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de
saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República nº 29, de 13 de
setembro de 2000;

VI  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à
pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado nº 17, de 20 de
dezembro de 1995;

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2015, acompanhado da
memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e
encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a
natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções
de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em
obras previstos para 2015, especificados por município, no qual constará o estágio
em que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da
Constituição da República e na Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

X  -  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente
de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,
tributária e creditícia;
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XII  -  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em
categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII  -  demonstrativo  regionalizado,  em  valores  nominais  e  percentuais,  das
despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária
e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2013 e 2014 e à previsão para o
exercício de 2015;

XIV - demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada -
Ugeprevi -, instituída pela Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007;

XV  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  educação  básica,  nos
termos do art. 212 da Constituição da República e do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT - da mesma Constituição, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006;

XVI -  demonstrativo dos recursos a  serem aplicados direta ou indiretamente na
execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,
conforme o disposto na Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006;

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em
ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social
dos municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice
Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -, nos termos do disposto nos arts. 4º e 5º
da Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XIX  -  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,
identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2014 e a receita prevista
para o exercício de 2015;

XX - demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei federal nº 9.496, de
11 de setembro de 1997;

XXI - demonstrativo regionalizado do Orçamento Fiscal, em valores nominais, a ser
aplicado por função.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de
saúde aqueles implementados em consonância com o art.  200 da Constituição da
República e com o art. 190 da Constituição do Estado, observado o disposto na Lei
Complementar federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
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§ 2º - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos
fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art.  9º  -  A Lei  Orçamentária Anual  e  seus créditos  adicionais  somente incluirão
novos projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:

I  -  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o
atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2012-2015 e sua revisão anual
e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até 30
de junho de 2014, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo total
estimado.

Art. 10 - É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária Anual para
lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de
amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e
operações  de  crédito  previstos  para  o  exercício  de  2015,  no  âmbito  do  Poder
Executivo,  será  consignada  na  dotação  Encargos  Gerais  do  Estado,  a  cargo  da
Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela
execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos a
serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo  único  -  A  liberação  das  cotas  orçamentárias  para  a  execução  de
convênios  somente  poderá  ser  processada  após  o  efetivo  ingresso  dos  recursos
financeiros.

Art. 12 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na
forma e com o detalhamento constantes na Lei Orçamentária Anual e encaminhados
pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG.

Parágrafo único - A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de lei
de  crédito  especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos
qualitativos e quantitativos especificados no PPAG.

Art.  13  -  A Lei  Orçamentária  Anual  conterá reserva  de contingência,  constituída
exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal, equivalente a, no mínimo, 1%
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(um por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para
a abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 14 - Para atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da
República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,
a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, observado o disposto na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I
Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:
I - Unidade Orçamentária;
II - Função;
III - Subfunção;
IV - Programa;
V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI - Categoria de Despesa;
VII - Grupo de Despesa;
VIII - Modalidade de Aplicação;
IX - Fonte de Recurso;
X - Identificador de Procedência e Uso;
XI - Identificador de Programa Governamental.
§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  nº  42  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  2º  -  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e
modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da
Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4
de maio de 2001, e em suas alterações.
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§ 3º - As emendas de iniciativa popular receberão o Identificador de Procedência e
Uso - IPU - 4.

§  4º  -  O  identificador  de  programa  governamental  será  utilizado  para  a
discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 16 - As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação
segundo a natureza da receita e as fontes de recursos.

Art.  17  -  A  modalidade  de  aplicação  e  o  identificador  de  procedência  e  uso
aprovados  na Lei  Orçamentária  Anual  e em seus  créditos  adicionais  poderão ser
modificados no Siafi-MG, nos termos de regulamento, para atender às necessidades
da execução.

Parágrafo único - As modificações a que se refere o caput também poderão ocorrer
quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  Lei  Orçamentária
Anual.

Art.  18  -  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme
detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 34,
para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º - A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de
procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por
meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º - O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do
Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de
Planejamento - Sigplan -, nos termos da Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012, e
respectivos atos complementares.

§  3º  -  A  alteração  de  fonte  de  recurso  poderá  ser  feita,  de  acordo  com  as
necessidades  de  execução,  desde  que  autorizada  por  meio  de  decreto  do
Governador do Estado.

§ 4º - Incluem-se na faculdade de alteração a que se refere o § 3º as fontes de
financiamento do Orçamento de Investimento.

Subseção II
Das Disposições e dos Limites para Programação da Despesa

Art. 19 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do
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Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de  capital  serão
fixadas conforme especificado a seguir:

I  -  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a
Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que
trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
global da lei orçamentária de 2014 destinado a esses Poderes e órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF - e terá como parâmetro a
lei orçamentária de 2014.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do caput as despesas
decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e
amortização da dívida.

Art.  20 -  As despesas com pessoal  e encargos sociais dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG
terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa
com a folha de pagamento do mês de abril de 2014, excluídas despesas sazonais e
extraordinárias,  projetada para  o exercício de  2015,  considerando a revisão geral
anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais
acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22
da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

§ 1º - Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito do
disposto  no  §  1º  do  art.  18  da  Lei  Complementar  federal  nº  101,  de  2000,  as
despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores
pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de
pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras
Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da
despesa total com pessoal.

§ 2º -  Os serviços de consultoria  somente serão contratados para execução de
atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou
empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na
página do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a autorização
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da  contratação,  na  qual  constarão,  necessariamente,  o  quantitativo  médio  de
consultores, o custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de
conclusão.

Art.  21 -  A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia
Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-
Geral de Justiça, da Defensoria Pública e do TCEMG, quando executada em ações
orçamentárias próprias alocadas no Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, será
realizada por esses órgãos.

Parágrafo único - Para fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal nº
101, de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o  caput obedecerá ao limite
fixado para cada órgão executor da despesa.

Art.  22  -  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver
ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei
Complementar  federal  nº  101,  de  2000,  somente poderá ocorrer  se destinada ao
atendimento de relevante interesse público decorrente de situação emergencial de
risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo  único  -  A autorização  para  a  realização  de  serviço  extraordinário,  no
âmbito do Poder Executivo,  nas condições estabelecidas no  caput,  é de exclusiva
competência da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
instituída pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art.  23  -  Para  a  fixação  da  despesa  financiada  com  recursos  provenientes  de
receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I  -  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,
componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União;

II - a retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos da Lei federal
nº 9.715, de 25 de novembro de 1998,  componham a base para a apuração das
contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep.

Parágrafo  único  -  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de
taxas, as de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão
financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação,  respeitado o disposto no
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.
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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 § 1° poderá ser excepcionado pela JPOF.
Subseção III

Das Transferências Voluntárias
Art. 25 - A celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento

congênere  para  transferência  de  recursos  a  pessoas  naturais  ou  jurídicas  e  sua
programação na Lei Orçamentária Anual estão condicionadas ao cumprimento dos
dispositivos legais em vigor.

§ 1º - Os beneficiados pelas transferências voluntárias submeter-se-ão ao controle
interno do Estado, sem prejuízo da competência do TCEMG.

§ 2º -  As transferências para caixas escolares da rede estadual  de ensino e os
termos de parceria se submetem à legislação específica.

Art. 26 - As pessoas naturais ou jurídicas que pretendam celebrar convênio com a
administração  pública  do  Poder  Executivo  deverão  inscrever-se  previamente  no
Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais - Cagec -, instituído pelo
Decreto nº 44.293, de 10 de maio de 2006.

Parágrafo único - Na página do Cagec na internet, constará relação de documentos
de  comprovação,  por  parte  de  entes  federados,  do  atendimento  aos  requisitos
estabelecidos na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 27 - A transferência voluntária de recursos para os entes federados, em virtude
de convênio, ainda que por meio de seus órgãos ou entidades, fica condicionada à
comprovação, por parte do convenente, do atendimento aos requisitos estabelecidos
na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art.  28  -  São  vedadas  a  celebração  e  a  alteração  de  valor  de  convênio  ou
instrumento congênere com pessoa natural ou jurídica que se apresentar em situação
inapta no Cagec ou bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG.
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Art.  29 -  É vedada a transferência de recursos a pessoa natural  ou jurídica em
situação irregular, bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG.

Art. 30 - A celebração de convênio com os municípios condiciona-se à apresentação
de contrapartida, a qual será calculada com base no valor do repasse a ser efetuado
pelo concedente e não será inferior a:

I - 1% (um por cento) para os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos
Municípios -  FPM -  seja superior  ao valor  do  repasse do ICMS recebido no mês
imediatamente anterior à apresentação da proposta de convênio;

II  -  5% (cinco por cento) para os municípios incluídos nas áreas de atuação da
Superintendência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  -  Sudene  -  ou  do  Instituto  de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e para os municípios
com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - menor ou igual a 0,776
(zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo atualizado efetuado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud -, desde que não se
enquadrem na hipótese prevista no inciso I;

III - 10% (dez por cento) para os municípios não incluídos nos incisos I e II.
Art. 31 - As disposições contidas nos arts. 27, 28 e 29, bem como a exigência da

contrapartida de que trata o art. 30, não se aplicam a convênio celebrado com ente
federado relativo a ações de educação, saúde e assistência social nem aos casos em
que os municípios tenham decretado estado de calamidade pública ou de emergência
que tenha sido homologado pelo Governador do Estado.

Subseção IV
Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  32  -  A  despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças
judiciais  será  programada,  na  Lei  Orçamentária  Anual,  em dotação específica  da
unidade orçamentária responsável pelo débito e processada nos termos do art. 100
da Constituição da República.

§ 1º - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos
para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com
base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2014, conforme dispõe o
§ 5º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
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Constitucional  nº  62,  de  9  de  dezembro  de  2009,  especificando  por  grupo  de
despesa:

I - o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago;
VI - o tribunal responsável pela sentença;
VII - o município de residência do beneficiário.
§  2º  -  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2015, deverão assegurar-se da existência de pelo menos
um dos documentos relacionados a seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.
§  3º  -  Os  recursos  alocados  para  os  fins  previstos  no  caput não  poderão  ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.
Art. 33 - As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome de cada órgão ou entidade devedora,
para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos
informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos
precatórios.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado
Art. 34 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o Estado,
direta  ou  indiretamente,  detenha a  maioria  do  capital  social  com direito  a  voto  e
discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por
função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para
cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.
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§  1º  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas
páginas na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o mesmo
detalhamento previsto no caput.

§ 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.

§ 4º - Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,
as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 35 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será
acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2015,
as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das
Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do
detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a
composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2014.

Art. 36 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,
constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o
ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei federal n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo dos
recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou saída de
recursos.

Art.  37  -  Conforme o  disposto  no  art.  42  da  Lei  federal  n°  4.320,  de  1964,  os
créditos  suplementares  e  especiais  ao  Orçamento de  Investimento das Empresas
Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto  do  Governador  do  Estado,
respeitados os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo  único  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  deverão  encaminhar  à
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Seplag,  conforme  regulamento,  a  projeção  de  execução  das  despesas  de
investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 34, tendo
em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do
exercício.

Seção IV
Das Vedações

Art. 38 - Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas com:
I - sindicato, associação ou clube de servidores públicos;
II  -  pagamento,  a  qualquer  título,  a  servidor  da  administração pública  direta  ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;
III - entidades de previdência complementar ou congêneres, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares federais nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de
atendimento pré-escolar.

Seção V
Das Emendas aos Projetos de Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual de Ação

Governamental
Art. 39 - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária Anual obedecerão ao disposto

na alínea “b” do inciso III do art.  160 da Constituição do Estado, sendo vedada a
indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V -  dotações referentes ao  Fundo de Incentivo  ao  Desenvolvimento -  Findes  -,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações
contratuais;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VII  -  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;
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VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no PPAG 2012-

2015 e suas revisões, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos entre
os programas ou no âmbito de um deles;

X - dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do caput.
Art. 40 - As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a
mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único - As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a
Lei Orçamentária Anual.

Seção VI
Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 41 - O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias
após a publicação da lei orçamentária de 2015, cronograma anual de desembolso,
por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuam-se da publicação as despesas com pessoal e encargos
sociais, com precatórios e sentenças judiciais e com juros da dívida e amortizações,
bem como os cronogramas anuais de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, que terão como
referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do Estado, na forma de
duodécimos.

Art. 42 - Em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar federal nº
101,  de  2000,  caso  seja  necessária  a  limitação  de  empenho  das  dotações
orçamentárias  e  da  movimentação  financeira  para  atingir  as  metas  de  resultado
primário  ou  nominal  estabelecidas  no  Anexo de Metas Fiscais  desta  lei,  o  Poder
Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia
do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º
do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos
Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.
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§ 1º - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão
permanente  de  que  trata  o  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,
proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º - A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na
lei orçamentária de 2015, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;
II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - as despesas com juros e encargos da dívida;
V - as despesas com amortização da dívida;
VI - as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;
VII - as despesas com o Pasep;
VIII - as despesas com o Fundo Estadual de Assistência Social - Feas.
IX - as ações oriundas de emendas de iniciativa popular à Lei Orçamentária Anual e

ao PPAG aprovadas.
§  3º  -  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do
recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis
para empenho e movimentação financeira.

Seção VII
Do Controle e da Transparência

Art. 43 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio
da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet,  para acesso de
toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - a Lei Orçamentária Anual;
III  -  a  execução  bimestral  das  metas  físicas  e  orçamentárias  do  PPAG  e  o

detalhamento  da  execução  orçamentária  dos  subprojetos  e  subprocessos  que
constam em cada ação;

IV - o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com
a Lei Complementar federal nº 101, de 2000;
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V - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída
de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o
objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI - o demonstrativo de acompanhamento bimestral do desempenho dos programas
sociais, de maneira a cumprir o prescrito no § 1º do art. 8º da Lei nº 15.011, de 15 de
janeiro de 2004;

VII - os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,
bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos
termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003;

VIII - o demonstrativo, atualizado quadrimestralmente, da execução físico-financeira
dos programas e ações vinculados ao Fundo de Erradicação da Miséria;

IX - a cópia dos contratos de operação de crédito, no prazo de trinta dias contados
da data de sua publicação;

X - as revisões do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Minas
Gerais, celebrado entre o Estado e a União.

§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a
seu  critério,  promover  a  publicação  oficial  dos  anexos  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias,  da  Lei  Orçamentária  Anual  e  do  PPAG na internet,  na  página  da
Seplag, em substituição à publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
- IOMG.

§ 2º - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do PPAG
foram publicados na forma prevista no § 1º.

§ 3º - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a
qualquer  cidadão o  acesso irrestrito  e  gratuito  à  versão  on-line dos  últimos  doze
meses do diário oficial do Estado.

Art.  44  -  Os Poderes  Executivo,  Judiciário  e  Legislativo,  o  Ministério  Público,  a
Defensoria  Pública,  o  TCEMG e os órgãos  e  entidades da  administração pública
estadual divulgarão, no diário oficial  do Estado e em suas respectivas páginas na
internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo
da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e
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verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer
outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e
inativos, discriminada por unidade orçamentária, por vínculo funcional e por cargo,
emprego  ou  função,  vedada  a  aglutinação  de  funções,  informando  também  o
respectivo número de ocupantes ou membros.

Art. 45 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio
da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página na internet, para acesso
de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas
ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da administração
pública estadual.

Parágrafo  único  -  O  TCEMG e o  Poder  Executivo  enviarão  à  ALMG,  por  meio
eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a
publicação das essencialidades.

Art. 46 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 4º e
no § 3º do art. 50 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, a alocação dos
recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, bem como sua
respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações
e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e
serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo
dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema  Integrado  de
Administração de Materiais e Serviços - Siad -, de acordo com a legislação em vigor,
ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e
Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento
Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do
gasto público do Sigplan.

§ 3º  -  As diretrizes  e metas de longo prazo de controle de custos, qualidade e
produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico do
PPAG 2012-2015.
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Art.  47  -  Será  assegurado  aos  membros  da  ALMG  o  acesso  ao  Siafi-MG,  ao
Sigplan, ao Siad, ao Sistema Integrado de Obras Públicas - Siop -, ao Sistema de
Gestão de Convênios, Portarias e Contratos - Módulo de Entrada - Sigcon-Entrada -,
ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária - SGIV - e ao Sistema de
Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Infodeop -, para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a que se
refere a alínea “b” do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 48 - O Poder Executivo enviará à ALMG:
I - base de dados anual, até o quinto dia após a publicação da Lei Orçamentária

Anual e do PPAG, discriminada por:
a) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;
b)  ações,  informando  número,  nome,  unidade orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, município, região, meta física programada e crédito inicial  por
grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

II  -  base de dados bimestral,  até o quinto dia do segundo mês subsequente ao
bimestre  vencido,  discriminada  por  ações,  informando  número,  município,  região,
meta  física  programada  e  executada,  crédito  autorizado  e  despesa  realizada  por
grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

III - base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de cinco dias contados
da publicação do Relatório de Avaliação.

Art. 49 - A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - enviará mensalmente à ALMG
relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao
mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 50 - O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento a  leis
complementares federais,  resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais,  os
quais versarão, em especial, sobre:
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I  -  o  ICMS,  visando  à  adequação  da legislação  estadual  aos  comandos  de  lei
complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão  Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III  -  o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -  IPVA -,  visando,
principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de
incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a
modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de
incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação
com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  -  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência
constitucional do Estado;

VI  -  o  aperfeiçoamento  do  sistema  de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos
processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e
agilização;

VII - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de
infração da legislação tributária;

VIII - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de
tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

IX - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio da
completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a
modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art.  51 -  O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais  S.A.  -  BDMG - é uma
instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente
em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de
oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  -  O  BDMG  fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e
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regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas
definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º - O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas
referentes aos fundos estaduais dos quais é gestor ou agente financeiro e as dos
demais  fornecedores de  recursos,  bem como as instruções aplicáveis  do  sistema
financeiro nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade
aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  aos  pequenos
produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas e às associações de
produção  ou  comercialização,  especialmente  as  de  economia  solidária  e  as  de
catadores de materiais recicláveis, bem como ao desenvolvimento institucional e à
melhoria da infraestrutura dos municípios.

§ 4º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios
ou  por  ele  administrados,  as  políticas  de  inclusão  social,  de  redução  das
desigualdades  regionais,  de  geração  de  emprego  e  renda,  de  sustentabilidade
ambiental, de ampliação e melhoria da infraestrutura e de crescimento, modernização
e  ampliação  da  competitividade  do  parque  produtivo  mineiro,  das  atividades
comerciais e de serviços, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades
de silvicultura, à agricultura familiar, à agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

§ 5° - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor
financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de
análise e concessão do crédito.

§ 6° - O BDMG observará, em suas ações:
I - a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;
II - o disposto no art. 4º-B da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.
§ 7º  -  O BDMG fomentará o desenvolvimento da fruticultura, da olericultura,  da

silvicultura  e  da  piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,
desenvolvimento e produção.
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Art. 52 - Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do art. 15 da Lei Complementar n° 91,
de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre
fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências a que se refere o caput serão consignadas na
Lei Orçamentária Anual, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos
adicionais.

Art. 53 - Acompanhará a proposta de Lei Orçamentária Anual o plano de metas de
aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2015, assim como a
demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os
fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se
refere o caput, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;
II  -  os  recursos efetivamente concedidos ou previstos para  serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2014;
III - o porte dos tomadores de financiamento;
IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§  2º  -  O  BDMG  elaborará  e  manterá  atualizados  em  sua  página  na  internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos
termos do § 1º.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  54 -  A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por
objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o
Tesouro Estadual.

Art.  55  -  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2015,  as  despesas  com
amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas
operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento
do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56 - Caso o projeto de Lei Orçamentária Anual não seja sancionado até 31 de
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dezembro de  2014,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o
atendimento das seguintes despesas:

I - com pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a municípios;
IV - serviço da dívida;
V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um doze

avos).
Art. 57 - A Lei Orçamentária Anual poderá conter dispositivo que autorize operações

de crédito para refinanciamento da dívida.
Art. 58 - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.
Parágrafo único - O disposto no  caput será observado pelos Poderes do Estado,

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo TCEMG, bem como por seus
fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Art.  59 -  O recurso não vinculado por lei  específica, convênio ou ajuste que se
constituir em superávit financeiro de 2015 poderá ser convertido pelo Poder Executivo
em recurso ordinário do Tesouro Estadual  para o exercício de 2016,  por  meio de
resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Art. 60 - Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar federal nº
101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não
ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 61 - Dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais -  Fapemig  -,  correspondentes a, no mínimo,  1% (um por  cento)  da
receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente  administrados,  nos
termos do art. 212 da Constituição do Estado, serão destinados, no mínimo, 40%
(quarenta  por  cento)  ao  financiamento  de  projetos  desenvolvidos  por  instituições
estaduais.

Art.  62  -  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem  aplicados  na
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manutenção e no desenvolvimento do ensino, não serão consideradas as despesas
com inativos e pensionistas da área da educação.

Art. 63 - 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 federal nº 101, de 2000.

Art. 64 - 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.

Art.  65  -  A  aprovação  de  projeto  de  lei  que  institua  ou  altere  tributo  está
condicionada  à  apresentação  da  correspondente  demonstração  da  estimativa  do
impacto na arrecadação, devidamente justificada.

Art. 66 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

ANEXOS I E II
Os  Anexos  I  e  II  desta  lei  estão  disponíveis  no  site da  Assembleia  Legislativa

(www.almg.gov.br), em “Acompanhe > Planejamento e Orçamento Público > LDO -
Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.273/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.273/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, com a
Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.273/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Ministério Público e altera os anexos da Lei nº 21.149, de 15 de janeiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas
Gerais, até o limite de R$123.440.000,00 (cento e vinte e três milhões quatrocentos e
quarenta mil reais), para atender a:

I  -  despesas  com 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);

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 prevista 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);

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 759.459, firmado em 15 de dezembro de
2011, entre o Ministério  Público do Estado e o Ministério  da Justiça, por meio da
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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

759.459, firmado em 15 de dezembro de 2011, entre o Ministério Público do Estado 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 do disposto nos arts. 1º e 2º observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - 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

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 e 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.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 15/7/2014, a seguinte comunicação:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Francisco Pinto

- Nozinho -, ocorrido em 11/7/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.363

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.364
Declara  de  utilidade pública  o  Instituto  de  Incentivo  à  Extração de Alimentos  e

Estímulo Ambiental - Rosalva Caldeira de Oliveira, com sede no Município de Monte
Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Incentivo à Extração de

Alimentos  e  Estímulo  Ambiental  -  Rosalva  Caldeira  de  Oliveira,  com  sede  no
Município de Monte Azul.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.365
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Agricultores Familiar e

Artesãos de Piedade - Amafap -, com sede no Município de Piedade do Rio Grande.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  e
Agricultores Familiar e Artesãos de Piedade - Amafap -, com sede no Município de
Piedade do Rio Grande.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.366
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores, Pescadores Artesanais,

Aquicultores, Agricultores e Agricultores Familiares de Posses - Apaf -, com sede no
Município de Leme do Prado.

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

Pescadores Artesanais, Aquicultores, Agricultores e Agricultores Familiares de Posses
- Apaf -, com sede no Município de Leme do Prado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.367
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Desenvolvimento

Educacional,  Familiar  e  Agropecuário  de  Veredinha  -  Acodefav  -,  com  sede  no
Município de Veredinha.

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

Desenvolvimento Educacional,  Familiar  e Agropecuário de Veredinha -  Acodefav -,
com sede no Município de Veredinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.368
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Saltador -

AAFS -, com sede no Município de Lagamar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de Saltador - AAFS -, com sede no Município de Lagamar.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.369
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Fazenda Córrego Fundo - ACF -, com sede no Município de Campina Verde.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais  da  Fazenda Córrego Fundo -  ACF -,  com sede no Município  de Campina
Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.370
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Agricultores Familiares de

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

Agricultores Familiares de Goianá, com sede no Município de Goianá.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.371
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Produtores  Rurais  Bairro  dos

Fidêncios, com sede no Município de Bueno Brandão.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais

Bairro dos Fidêncios, com sede no Município de Bueno Brandão.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.372
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de

Pajeú, com sede no Município de Manga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores de Pajeú, com sede no Município de Manga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.373
Autoriza  a  abertura  de  crédito  especial  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  para

implantação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais -
Prevcom-MG.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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°.

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.374
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Ministério Público e altera os anexos da Lei nº 21.149, de 15 de janeiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas
Gerais, até o limite de R$123.440.000,00 (cento e vinte e três milhões quatrocentos e
quarenta mil reais), para atender a:
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I  -  despesas  com 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);

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 prevista 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);

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 759.459, firmado em 15 de dezembro de
2011, entre o Ministério  Público do Estado 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
759.459, firmado em 15 de dezembro de 2011, entre o Ministério Público do Estado 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 do disposto nos arts. 1º e 2º observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Ficam alterados os anexos a que se refere o art. 2º da Lei nº 21.149, de 15
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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
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 e 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.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.375
Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de Betim - Spab -,

com sede no Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de

Betim - Spab -, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.376
Acrescenta inciso ao art. 83 da Lei n° 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° - Fica acrescentado ao art. 83 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte inciso X:
“Art. 83 - (…)
X  -  zelar  pelo  uso  adequado  das  vestimentas  de  biossegurança  e  dos

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.377
Altera a Lei n° 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:
Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 2° da Lei n° 15.435, de 11 de janeiro de 2005,

os seguintes §§ 1° a 3°:
“Art. 2° - (…)
§ 1° - O disposto no caput não se aplica ao uso de câmeras em bens públicos de

uso comum.
§ 2° - 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.

§ 3° - A ordem judicial mencionada no § 2° especificará prazo e condições para o
uso sigiloso de câmera de vídeo.”.

Art.  2°  -  Fica  acrescentado  ao  art.  4°  da  Lei  n°  15.435,  de  2005,  o  seguinte
parágrafo único:
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“Art. 4° - (...)
Parágrafo  único  -  Na  hipótese  prevista  no  §  2°  do  art.  2°,  as  imagens  serão

destruídas no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data da gravação,
salvo decisão judicial em contrário.”.

Art.  3°  -  O art.  8°  da Lei  n°  15.435,  de  2005,  passa a vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art.  8°  -  O  uso  de  câmera  de  vídeo  em  desacordo  com  o  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.
§  1°  -  A  sanção  será  fixada,  em  cada  caso,  levando-se  em  consideração  a

gravidade da infração, o número de pessoas atingidas e a reincidência.
§  2°  -  A  sanção  administrativa  será  determinada  com  observância  do  devido

processo administrativo, assegurando-se ao infrator  o direito  à ampla defesa e ao
contraditório.”.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.378
Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de  Fiscalização
Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal
e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, o seguinte

art. 21-B:
“Art.  21-B -  O Oficial  de Registro de Títulos e Documentos e Civil  das Pessoas

Jurídicas afixará,  nas dependências  do serviço,  em local  visível,  de fácil  leitura e
acesso  ao  público,  cartazes  informando  os  atos  de  sua  competência  que  estão
sujeitos a gratuidade.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao caput do art. 30 da Lei nº 15.424, de 2004, o seguinte
inciso V:

“Art. 30 - (…)
V - não afixar os cartazes de que trata o art. 21-B desta lei.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.379
Assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no conceito

definido na Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000, 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. 1° - O indivíduo afetado pela visão monocular que se enquadre no conceito

definido no art. 1° da Lei n° 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.380
Acrescenta inciso ao art. 2° da Lei n° 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza

o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da
rede pública de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 16.683, de 10 de janeiro de 2007, o

seguinte inciso V:
“Art. 2° - (…)
V - identificação de alunos cujo desempenho escolar abaixo do esperado justifique

o encaminhamento aos órgãos de saúde para diagnóstico de possíveis disfunções
relacionadas com distúrbios de aprendizagem ou com déficits auditivos ou visuais.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.381
Assegura  ao  indivíduo  afetado  pela  síndrome  de  Von  Recklinghausen

(neurofibromatose) que se enquadre no conceito definido na Lei nº 13.465, de 12 de
janeiro  de  2000,  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 definido no art. 1º da 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.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.382
Estabelece novo prazo para cumprimento do disposto no 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.383
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 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, registrado sob o nº 4.012, a fls.
314  do  Livro  2-l,  no  Cartório  de  Ofício  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de
Pitangui, observado o disposto no § 1° deste artigo.

§ 1º - Do imóvel de que trata o caput será excluída a área de mineração a ser
demarcada no ato de doação.
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§ 2º - O imóvel objeto da doação de que trata o caput destina-se à instalação de
campus 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.

Art. 2º - Fica autorizada, 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.

§  1º  -  Fica  autorizada  a  cessão  de  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 de regulamento.

§ 2º - A cooperação técnica que envolver a cessão de pessoal poderá ser efetivada
por meio diverso do previsto neste artigo, 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 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 § 2° 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 atos decorrentes da autorização de que
trata esta lei obedecerão à legislação própria.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.384
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 a área
correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único -  A área 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,  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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.385
Institui o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia, a ser

comemorado, anualmente, no dia 9 de setembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.386
Institui o Dia da Sukyo Mahikari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Sukyo Mahikari, a ser comemorado, anualmente, no

dia 27 de fevereiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.387
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-111, com extensão de 1km (um

quilômetro), compreendido entre o Km 87 e o Km 88.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Reduto a área

correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1°.
Parágrafo único -  A área 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  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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.388
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto 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 Corinto imóvel

situado na gleba nº 3 da Fazenda Aliança, naquele município, registrado sob o n°
678,  a fls.  177 do Livro  2-B,  no Cartório  de Registro de Imóveis  da Comarca de
Corinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à implantação do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Ifet-MG.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.389
Declara de utilidade pública a Associação Reviver II - Centro de Reabilitação, com

sede no Município de Espera Feliz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Reviver II  -  Centro de

Reabilitação, com sede no Município de Espera Feliz.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.390
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2015 e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1º  -  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da
Constituição do Estado e na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, que compreendem:

I - as prioridades e metas da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o orçamento;
III  -  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;
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IV - a política de aplicação da agência financeira oficial do Estado de Minas Gerais;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;
VI - as disposições finais.
Parágrafo único - Integram esta lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.
CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício

de 2015, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do
Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento
Fiscal,  correspondem, para o Poder Executivo, às metas relativas ao exercício de
2015 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de
Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  e  suas  revisões  e,  para  o  Ministério
Público,  a Defensoria Pública, o Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais -
TCEMG  -  e  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  às  metas  consignadas  nos
respectivos  programas  finalísticos  do  mesmo  plano,  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.
Art.  3º -  A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2015 e a execução da

respectiva  lei  deverão  considerar  a  obtenção  do  superávit  primário,  conforme
discriminado no Anexo I desta lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2015, que compreende o Orçamento
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos na revisão
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anual do PPAG 2012-2015 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes do Estado,
do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de seus fundos,
órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Parágrafo único - Para a execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e
entidades dos Poderes Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria
Pública  e  o TCEMG utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira -
Siafi-MG - na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de
1993.

Art.  6º  -  Os valores das receitas  e das despesas contidos na Lei  Orçamentária
Anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7º  -  As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG
serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,
por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema
Orçamentário - Sisor -, até o dia 8 de agosto de 2014, para fins de consolidação do
projeto  de  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2015,  observadas  as disposições
desta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,
para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 4 de
julho de 2014, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2015,
inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela
legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para  fins  do  disposto  no  art.  201 da Constituição do
Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para
fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;
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V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de
saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República nº 29, de 13 de
setembro de 2000;

VI  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à
pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado nº 17, de 20 de
dezembro de 1995;

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2015, acompanhado da
memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e
encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a
natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções
de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em
obras previstos para 2015, especificados por município, no qual constará o estágio
em que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da
Constituição da República e na Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

X  -  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente
de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,
tributária e creditícia;

XII  -  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em
categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII  -  demonstrativo  regionalizado,  em  valores  nominais  e  percentuais,  das
despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária
e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2013 e 2014 e à previsão para o
exercício de 2015;

XIV - demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada -
Ugeprevi -, instituída pela Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007;

XV  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  educação  básica,  nos
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termos do art. 212 da Constituição da República e do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT - da mesma Constituição, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006;

XVI -  demonstrativo dos recursos a  serem aplicados direta ou indiretamente na
execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,
conforme o disposto na Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006;

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em
ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social
dos municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice
Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -, nos termos do disposto nos arts. 4º e 5º
da Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XIX  -  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,
identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2014 e a receita prevista
para o exercício de 2015;

XX - demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei federal nº 9.496, de
11 de setembro de 1997;

XXI - demonstrativo regionalizado do Orçamento Fiscal, em valores nominais, a ser
aplicado por função.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de
saúde aqueles implementados em consonância com o art.  200 da Constituição da
República e com o art. 190 da Constituição do Estado, observado o disposto na Lei
Complementar federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos
fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art.  9º  -  A Lei  Orçamentária Anual  e  seus créditos  adicionais  somente incluirão
novos projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:

I  -  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o
atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2012-2015 e sua revisão anual
e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.
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Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até 30
de junho de 2014, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo total
estimado.

Art. 10 - É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária Anual para
lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de
amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e
operações  de  crédito  previstos  para  o  exercício  de  2015,  no  âmbito  do  Poder
Executivo,  será  consignada  na  dotação  Encargos  Gerais  do  Estado,  a  cargo  da
Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela
execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos a
serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo  único  -  A  liberação  das  cotas  orçamentárias  para  a  execução  de
convênios  somente  poderá  ser  processada  após  o  efetivo  ingresso  dos  recursos
financeiros.

Art. 12 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na
forma e com o detalhamento constantes na Lei Orçamentária Anual e encaminhados
pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG.

Parágrafo único - A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de lei
de  crédito  especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos
qualitativos e quantitativos especificados no PPAG.

Art.  13  -  A Lei  Orçamentária  Anual  conterá reserva  de contingência,  constituída
exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal, equivalente a, no mínimo, 1%
(um por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para
a abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 14 - Para atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da
República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,
a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, observado o disposto na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.
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Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I
Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:
I - Unidade Orçamentária;
II - Função;
III - Subfunção;
IV - Programa;
V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI - Categoria de Despesa;
VII - Grupo de Despesa;
VIII - Modalidade de Aplicação;
IX - Fonte de Recurso;
X - Identificador de Procedência e Uso;
XI - Identificador de Programa Governamental.
§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  nº  42  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  2º  -  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e
modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da
Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4
de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 3º - As emendas de iniciativa popular receberão o Identificador de Procedência e
Uso - IPU - 4.

§  4º  -  O  identificador  de  programa  governamental  será  utilizado  para  a
discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 16 - As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação
segundo a natureza da receita e as fontes de recursos.

Art.  17  -  A  modalidade  de  aplicação  e  o  identificador  de  procedência  e  uso
aprovados  na Lei  Orçamentária  Anual  e em seus  créditos  adicionais  poderão ser
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modificados no Siafi-MG, nos termos de regulamento, para atender às necessidades
da execução.

Parágrafo único - As modificações a que se refere o caput também poderão ocorrer
quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  Lei  Orçamentária
Anual.

Art.  18  -  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme
detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 34,
para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º - A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de
procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por
meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º - O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do
Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de
Planejamento - Sigplan -, nos termos da Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012, e
respectivos atos complementares.

§  3º  -  A  alteração  de  fonte  de  recurso  poderá  ser  feita,  de  acordo  com  as
necessidades  de  execução,  desde  que  autorizada  por  meio  de  decreto  do
Governador do Estado.

§ 4º - Incluem-se na faculdade de alteração a que se refere o § 3º as fontes de
financiamento do Orçamento de Investimento.

Subseção II
Das Disposições e dos Limites para Programação da Despesa

Art. 19 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do
Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de  capital  serão
fixadas conforme especificado a seguir:

I  -  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a
Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que
trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
global da lei orçamentária de 2014 destinado a esses Poderes e órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF - e terá como parâmetro a
lei orçamentária de 2014.
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Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do caput as despesas
decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e
amortização da dívida.

Art.  20 -  As despesas com pessoal  e encargos sociais dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG
terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa
com a folha de pagamento do mês de abril de 2014, excluídas despesas sazonais e
extraordinárias,  projetada para  o exercício de  2015,  considerando a revisão geral
anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais
acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22
da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

§ 1º - Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito do
disposto  no  §  1º  do  art.  18  da  Lei  Complementar  federal  nº  101,  de  2000,  as
despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores
pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de
pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras
Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da
despesa total com pessoal.

§ 2º -  Os serviços de consultoria  somente serão contratados para execução de
atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou
empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na
página do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a autorização
da  contratação,  na  qual  constarão,  necessariamente,  o  quantitativo  médio  de
consultores, o custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de
conclusão.

Art.  21 -  A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia
Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-
Geral de Justiça, da Defensoria Pública e do TCEMG, quando executada em ações
orçamentárias próprias alocadas no Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, será
realizada por esses órgãos.

Parágrafo único - Para fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal nº
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101, de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o  caput obedecerá ao limite
fixado para cada órgão executor da despesa.

Art.  22  -  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver
ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei
Complementar  federal  nº  101,  de  2000,  somente poderá ocorrer  se destinada ao
atendimento de relevante interesse público decorrente de situação emergencial de
risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo  único  -  A autorização  para  a  realização  de  serviço  extraordinário,  no
âmbito do Poder Executivo,  nas condições estabelecidas no  caput,  é de exclusiva
competência da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
instituída pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art.  23  -  Para  a  fixação  da  despesa  financiada  com  recursos  provenientes  de
receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I  -  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,
componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União;

II - a retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos da Lei federal
nº 9.715, de 25 de novembro de 1998,  componham a base para a apuração das
contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep.

Parágrafo  único  -  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de
taxas, as de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão
financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação,  respeitado o disposto no
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art.  24  -  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  integrarem  os  dados  da
execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias
e financeiras disponibilizadas.

§  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 § 1° poderá ser excepcionado pela JPOF.
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Subseção III
Das Transferências Voluntárias

Art. 25 - A celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento
congênere  para  transferência  de  recursos  a  pessoas  naturais  ou  jurídicas  e  sua
programação na Lei Orçamentária Anual estão condicionadas ao cumprimento dos
dispositivos legais em vigor.

§ 1º - Os beneficiados pelas transferências voluntárias submeter-se-ão ao controle
interno do Estado, sem prejuízo da competência do TCEMG.

§ 2º -  As transferências para caixas escolares da rede estadual  de ensino e os
termos de parceria se submetem à legislação específica.

Art. 26 - As pessoas naturais ou jurídicas que pretendam celebrar convênio com a
administração  pública  do  Poder  Executivo  deverão  inscrever-se  previamente  no
Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais - Cagec -, instituído pelo
Decreto nº 44.293, de 10 de maio de 2006.

Parágrafo único - Na página do Cagec na internet, constará relação de documentos
de  comprovação,  por  parte  de  entes  federados,  do  atendimento  aos  requisitos
estabelecidos na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 27 - A transferência voluntária de recursos para os entes federados, em virtude
de convênio, ainda que por meio de seus órgãos ou entidades, fica condicionada à
comprovação, por parte do convenente, do atendimento aos requisitos estabelecidos
na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art.  28  -  São  vedadas  a  celebração  e  a  alteração  de  valor  de  convênio  ou
instrumento congênere com pessoa natural ou jurídica que se apresentar em situação
inapta no Cagec ou bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG.

Art.  29 -  É vedada a transferência de recursos a pessoa natural  ou jurídica em
situação irregular, bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG.

Art. 30 - A celebração de convênio com os municípios condiciona-se à apresentação
de contrapartida, a qual será calculada com base no valor do repasse a ser efetuado
pelo concedente e não será inferior a:

I - 1% (um por cento) para os municípios cuja quota do Fundo de Participação dos
Municípios -  FPM -  seja superior  ao valor  do  repasse do ICMS recebido no mês
imediatamente anterior à apresentação da proposta de convênio;
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II  -  5% (cinco por cento) para os municípios incluídos nas áreas de atuação da
Superintendência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  -  Sudene  -  ou  do  Instituto  de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e para os municípios
com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - menor ou igual a 0,776
(zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo atualizado efetuado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud -, desde que não se
enquadrem na hipótese prevista no inciso I;

III - 10% (dez por cento) para os municípios não incluídos nos incisos I e II.
Art. 31 - As disposições contidas nos arts. 27, 28 e 29, bem como a exigência da

contrapartida de que trata o art. 30, não se aplicam a convênio celebrado com ente
federado relativo a ações de educação, saúde e assistência social nem aos casos em
que os municípios tenham decretado estado de calamidade pública ou de emergência
que tenha sido homologado pelo Governador do Estado.

Subseção IV
Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  32  -  A  despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças
judiciais  será  programada,  na  Lei  Orçamentária  Anual,  em dotação específica  da
unidade orçamentária responsável pelo débito e processada nos termos do art. 100
da Constituição da República.

§ 1º - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos
para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com
base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2014, conforme dispõe o
§ 5º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional  nº  62,  de  9  de  dezembro  de  2009,  especificando  por  grupo  de
despesa:

I - o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago;
VI - o tribunal responsável pela sentença;
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VII - o município de residência do beneficiário.
§  2º  -  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2015, deverão assegurar-se da existência de pelo menos
um dos documentos relacionados a seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.
§  3º  -  Os  recursos  alocados  para  os  fins  previstos  no  caput não  poderão  ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.
Art. 33 - As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome de cada órgão ou entidade devedora,
para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos
informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos
precatórios.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado
Art. 34 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o Estado,
direta  ou  indiretamente,  detenha a  maioria  do  capital  social  com direito  a  voto  e
discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por
função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para
cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1º  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas
páginas na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o mesmo
detalhamento previsto no caput.

§ 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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§ 4º - Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,
as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 35 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será
acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2015,
as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das
Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do
detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a
composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2014.

Art. 36 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,
constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o
ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei federal n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo dos
recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou saída de
recursos.

Art.  37  -  Conforme o  disposto  no  art.  42  da  Lei  federal  n°  4.320,  de  1964,  os
créditos  suplementares  e  especiais  ao  Orçamento de  Investimento das Empresas
Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto  do  Governador  do  Estado,
respeitados os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo  único  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  deverão  encaminhar  à
Seplag,  conforme  regulamento,  a  projeção  de  execução  das  despesas  de
investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 34, tendo
em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do
exercício.

Seção IV
Das Vedações

Art. 38 - Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas com:
I - sindicato, associação ou clube de servidores públicos;
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II  -  pagamento,  a  qualquer  título,  a  servidor  da  administração pública  direta  ou
indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III - entidades de previdência complementar ou congêneres, ressalvado o disposto
nas Leis Complementares federais nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos
que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de
atendimento pré-escolar.

Seção V
Das Emendas aos Projetos de Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual de Ação

Governamental
Art. 39 - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária Anual obedecerão ao disposto

na alínea “b” do inciso III do art.  160 da Constituição do Estado, sendo vedada a
indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V -  dotações referentes ao  Fundo de Incentivo  ao  Desenvolvimento -  Findes  -,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações
contratuais;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VII  -  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;
VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no PPAG 2012-

2015 e suas revisões, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos entre
os programas ou no âmbito de um deles;

X - dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do caput.
Art. 40 - As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,



879
____________________________________________________________________________

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a
mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único - As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a
Lei Orçamentária Anual.

Seção VI
Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 41 - O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias
após a publicação da lei orçamentária de 2015, cronograma anual de desembolso,
por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuam-se da publicação as despesas com pessoal e encargos
sociais, com precatórios e sentenças judiciais e com juros da dívida e amortizações,
bem como os cronogramas anuais de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, que terão como
referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do Estado, na forma de
duodécimos.

Art. 42 - Em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar federal nº
101,  de  2000,  caso  seja  necessária  a  limitação  de  empenho  das  dotações
orçamentárias  e  da  movimentação  financeira  para  atingir  as  metas  de  resultado
primário  ou  nominal  estabelecidas  no  Anexo de Metas Fiscais  desta  lei,  o  Poder
Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia
do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º
do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos
Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1º - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão
permanente  de  que  trata  o  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,
proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º - A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na
lei orçamentária de 2015, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;
II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
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IV - as despesas com juros e encargos da dívida;
V - as despesas com amortização da dívida;
VI - as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;
VII - as despesas com o Pasep;
VIII - as despesas com o Fundo Estadual de Assistência Social - Feas.
IX - as ações oriundas de emendas de iniciativa popular à Lei Orçamentária Anual e

ao PPAG aprovadas.
§  3º  -  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do
recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis
para empenho e movimentação financeira.

Seção VII
Do Controle e da Transparência

Art. 43 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio
da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet,  para acesso de
toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - a Lei Orçamentária Anual;
III  -  a  execução  bimestral  das  metas  físicas  e  orçamentárias  do  PPAG  e  o

detalhamento  da  execução  orçamentária  dos  subprojetos  e  subprocessos  que
constam em cada ação;

IV - o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com
a Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

V - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída
de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o
objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI - o demonstrativo de acompanhamento bimestral do desempenho dos programas
sociais, de maneira a cumprir o prescrito no § 1º do art. 8º da Lei nº 15.011, de 15 de
janeiro de 2004;

VII - os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,
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bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos
termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003;

VIII - o demonstrativo, atualizado quadrimestralmente, da execução físico-financeira
dos programas e ações vinculados ao Fundo de Erradicação da Miséria;

IX - a cópia dos contratos de operação de crédito, no prazo de trinta dias contados
da data de sua publicação;

X - as revisões do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Minas
Gerais, celebrado entre o Estado e a União.

§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a
seu  critério,  promover  a  publicação  oficial  dos  anexos  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias,  da  Lei  Orçamentária  Anual  e  do  PPAG na internet,  na  página  da
Seplag, em substituição à publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
- IOMG.

§ 2º - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do PPAG
foram publicados na forma prevista no § 1º.

§ 3º - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a
qualquer  cidadão o  acesso irrestrito  e  gratuito  à  versão on-line  dos  últimos doze
meses do diário oficial do Estado.

Art.  44  -  Os Poderes  Executivo,  Judiciário  e  Legislativo,  o  Ministério  Público,  a
Defensoria  Pública,  o  TCEMG e os órgãos  e  entidades da  administração pública
estadual divulgarão, no diário oficial  do Estado e em suas respectivas páginas na
internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo
da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e
verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer
outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e
inativos, discriminada por unidade orçamentária, por vínculo funcional e por cargo,
emprego  ou  função,  vedada  a  aglutinação  de  funções,  informando  também  o
respectivo número de ocupantes ou membros.

Art. 45 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio
da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página na internet, para acesso
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de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas
ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da administração
pública estadual.

Parágrafo  único  -  O  TCEMG e o  Poder  Executivo  enviarão  à  ALMG,  por  meio
eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a
publicação das essencialidades.

Art. 46 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 4º e
no § 3º do art. 50 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, a alocação dos
recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, bem como sua
respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações
e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e
serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo
dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema  Integrado  de
Administração de Materiais e Serviços - Siad -, de acordo com a legislação em vigor,
ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e
Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento
Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do
gasto público do Sigplan.

§ 3º  -  As diretrizes  e metas de longo prazo de controle de custos, qualidade e
produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico do
PPAG 2012-2015.

Art.  47  -  Será  assegurado  aos  membros  da  ALMG  o  acesso  ao  Siafi-MG,  ao
Sigplan, ao Siad, ao Sistema Integrado de Obras Públicas - Siop -, ao Sistema de
Gestão de Convênios, Portarias e Contratos - Módulo de Entrada - Sigcon-Entrada -,
ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária - SGIV - e ao Sistema de
Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Infodeop -, para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a que se
refere a alínea “b” do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.



883
____________________________________________________________________________

Art. 48 - O Poder Executivo enviará à ALMG:
I - base de dados anual, até o quinto dia após a publicação da Lei Orçamentária

Anual e do PPAG, discriminada por:
a) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;
b)  ações,  informando  número,  nome,  unidade orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, município, região, meta física programada e crédito inicial  por
grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

II  -  base de dados bimestral,  até o quinto dia do segundo mês subsequente ao
bimestre  vencido,  discriminada  por  ações,  informando  número,  município,  região,
meta  física  programada  e  executada,  crédito  autorizado  e  despesa  realizada  por
grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

III - base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de cinco dias contados
da publicação do Relatório de Avaliação.

Art. 49 - A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - enviará mensalmente à ALMG
relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao
mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E

TRIBUTÁRIO-ADMINISTRATIVA
Art. 50 - O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento a  leis
complementares federais,  resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais,  os
quais versarão, em especial, sobre:

I  -  o  ICMS,  visando  à  adequação  da legislação  estadual  aos  comandos  de  lei
complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III  -  o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -  IPVA -,  visando,
principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de
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incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a
modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de
incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação
com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  -  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência
constitucional do Estado;

VI  -  o  aperfeiçoamento  do  sistema  de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos
processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e
agilização;

VII - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de
infração da legislação tributária;

VIII - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de
tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

IX - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio da
completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a
modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art.  51 -  O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais  S.A.  -  BDMG - é uma
instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente
em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de
oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  -  O  BDMG  fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e
regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas
definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º - O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas
referentes aos fundos estaduais dos quais é gestor ou agente financeiro e as dos
demais  fornecedores de  recursos,  bem como as instruções aplicáveis  do  sistema
financeiro nacional e as práticas bancárias cabíveis.



885
____________________________________________________________________________

§ 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,  especialmente  as  de  economia  solidária  e  as  de
catadores de materiais recicláveis, bem como ao desenvolvimento institucional e à
melhoria da infraestrutura dos municípios.

§ 4º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios
ou  por  ele  administrados,  as  políticas  de  inclusão  social,  de  redução  das
desigualdades  regionais,  de  geração  de  emprego  e  renda,  de  sustentabilidade
ambiental, de ampliação e melhoria da infraestrutura e de crescimento, modernização
e  ampliação  da  competitividade  do  parque  produtivo  mineiro,  das  atividades
comerciais e de serviços, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades
de silvicultura, à agricultura familiar, à agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

§ 5° - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor
financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de
análise e concessão do crédito.

§ 6° - O BDMG observará, em suas ações:
I - a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;
II - o disposto no art. 4º-B da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.
§ 7º  -  O BDMG fomentará o desenvolvimento da fruticultura, da olericultura,  da

silvicultura  e  da  piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,
desenvolvimento e produção.

Art. 52 - Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do art. 15 da Lei Complementar n° 91,
de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre
fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências a que se refere o caput serão consignadas na
Lei Orçamentária Anual, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos
adicionais.

Art. 53 - Acompanhará a proposta de Lei Orçamentária Anual o plano de metas de
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aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2015, assim como a
demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os
fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se
refere o caput, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;
II  -  os  recursos efetivamente concedidos ou previstos para  serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2014;
III - o porte dos tomadores de financiamento;
IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§  2º  -  O  BDMG  elaborará  e  manterá  atualizados  em  sua  página  na  internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos
termos do § 1º.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  54 -  A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por
objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o
Tesouro Estadual.

Art.  55  -  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2015,  as  despesas  com
amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas
operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento
do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56 - Caso o projeto de Lei Orçamentária Anual não seja sancionado até 31 de
dezembro de  2014,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o
atendimento das seguintes despesas:

I - com pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a municípios;
IV - serviço da dívida;
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V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um doze
avos).

Art. 57 - A Lei Orçamentária Anual poderá conter dispositivo que autorize operações
de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 58 - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá
de forma regionalizada.

Parágrafo único - O disposto no  caput será observado pelos Poderes do Estado,
pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo TCEMG, bem como por seus
fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Art.  59 -  O recurso não vinculado por lei  específica, convênio ou ajuste que se
constituir em superávit financeiro de 2015 poderá ser convertido pelo Poder Executivo
em recurso ordinário do Tesouro Estadual  para o exercício de 2016,  por  meio de
resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Art. 60 - Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar federal nº
101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não
ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 61 - Dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais -  Fapemig  -,  correspondentes a, no mínimo,  1% (um por  cento)  da
receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente  administrados,  nos
termos do art. 212 da Constituição do Estado, serão destinados, no mínimo, 40%
(quarenta  por  cento)  ao  financiamento  de  projetos  desenvolvidos  por  instituições
estaduais.

Art.  62  -  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem  aplicados  na
manutenção e no desenvolvimento do ensino, não serão consideradas as despesas
com inativos e pensionistas da área da educação.

Art. 63 - 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 federal nº 101, de 2000.
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Art. 64 - 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.

Art.  65  -  A  aprovação  de  projeto  de  lei  que  institua  ou  altere  tributo  está
condicionada  à  apresentação  da  correspondente  demonstração  da  estimativa  do
impacto na arrecadação, devidamente justificada.

Art. 66 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXOS I E II
Os  Anexos  I  e  II  desta  lei  estão  disponíveis  no  site  da  Assembleia  Legislativa

(www.almg.gov.br), em “Acompanhe > Planejamento e Orçamento Público > LDO -
Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.391
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de julho de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.491, DE 17 DE JULHO DE 2014

Ratifica  o  Convênio  nº  55,  de  22  de  maio  de  2014,  celebrado  no  âmbito  do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 55, de 22 de maio de 2014, celebrado no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que 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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo Horizonte,  aos 17 de julho 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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 16/7/2014
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Celinho do

Sinttrocel  -Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fábio Cherem -  Fred
Costa - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Liza Prado
- Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Ulysses Gomes.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Rogério Correia) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a
reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  deputadas  e  os  deputados  para  a
ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição do dia anterior.).
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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/7/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Alencar da Silveira Jr. e
Wander Borges

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  deputado  Luiz
Henrique; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.273/2014;
aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
5.218/2014; Questão de Ordem; discurso do deputado Rogério Correia; encerramento
da discussão;  requerimento do  deputado Pompílio  Canavez;  deferimento;  votação
nominal  do projeto,  salvo  emendas,  subemendas  e destaque;  aprovação;  votação
nominal das Emendas nºs 2, 5, 51, 58, 60, 66, 90 e 92 e das Subemendas nº 1 às
Emendas nºs 6, 7, 49, 63, 73, 74 e 77; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs
6, 7, 47, 49, 63, 73, 74 e 77; votação nominal das Emendas nºs 1, 3, 4, 8 a 46, 48, 50,
52 a 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67 a 72, 76, 78 a 89 e 91; rejeição; votação nominal da
Emenda nº 75; rejeição - Declarações de Voto - Discussão e Votação de Pareceres
de Redação  Final:  Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.273  e
5.218/2014; aprovação - Questão de Ordem - Declarações de Voto - Encerramento.

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

Moreira -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -
Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Carlos Pimenta -  Cássio Soares -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -
Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
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Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente
Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 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

- A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Luiz  Henrique  em  que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei 5.273/2014
seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento.  As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em turno único,  do Projeto  de  Lei  nº  5.273/2014,  do governador  do
Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação o projeto, salvo emenda.

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

Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar
Prado - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Romel Anízio -  Sebastião Costa -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Está computado. Votaram “sim” 35 deputados, que, somados aos 4

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

- Registram “sim”:
Alencar  da Silveira Jr.  -  Almir  Paraca -  André Quintão -  Antônio Genaro -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca
Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Romel Anízio -  Rômulo Viegas -  Sebastião Costa -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Está computado. Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 3

deputados em comissão, totalizam 39 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.
Está,  portanto,  aprovado,  em  turno único,  o  Projeto  de  Lei  nº  5.273/2014  com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Alencar da Silveira Jr.)  -  Discussão, em turno único,  do
Projeto  de  Lei  nº  5.218/2014,  do  governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  as
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diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com as Emendas nºs 2, 5 e 51 apresentadas por parlamentares; com as
Emendas nºs 58, 60, 66 e 90 apresentadas pelo Bloco Minas sem Censura; com as
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 7, 49, 63, 73, 74 e 77; com a Emenda nº 92
apresentada ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1, 3, 4, 8 a 46,
48, 50, 52 a 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67 a 72, 75, 76, 78 a 89 e 91. Em discussão, o
projeto.

Questão de Ordem
O deputado Duarte Bechir - Pediria aos nobres pares que não nos dispersássemos

porque o deputado Rogério Correia vai debater e, em seguida, vamos votar a matéria
em, no máximo, 30 minutos. Obrigado.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, para discutir, o deputado
Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  deputados  e  deputadas,  farei  a
discussão  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  Buscarei  fazê-la  no  menor  tempo
possível, além de algumas observações à LDO. Antes disso, é uma honra conceder
um aparte ao deputado Alencar da Silveira Jr., que já havia me solicitado.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Quero deixar claro que o que aqui
aprovamos tem dado resultado. E o que vimos na Copa do Mundo com relação à
aviação no Brasil deu resultado. O Brasil precisa continuar tratando a aviação nos
mesmos moldes que o fez durante a Copa do Mundo, deputado Rogério Correia,
telespectadores  da  TV  Assembleia,  que  criamos  há  quase  19  anos.  Não  houve
atrasos significantes na aviação durante toda a Copa do Mundo. E isso não se deu
porque os nossos aeroportos estavam melhores, mas porque as companhias aéreas
respeitaram mais os passageiros. Para quem não sabe, a Fifa tomou conta, com a
Anac, dessa operação aérea, e a cada 15 minutos de atraso, o avião que atrasava ou
a aviação particular pagava R$90.000,00 de multa. As companhias aéreas, para não
pagar as multas, colocaram seus voos no horário certo. Alguns problemas puderam
ser  sanados  porque  as  companhias  deixaram  de  pagar  as  multas.  Os  pilotos  e
comandantes  também  sofriam  multa,  podendo  até  perder  a  carteira  conforme  o
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número de pontos. Por isso, eles andaram ordenadamente durante esses 30 dias de
Copa do Mundo.

Isso  tem  de  continuar.  Estamos  entrando  na  Casa  com  um  projeto  para
implantarmos em Minas Gerais algum instrumento, a fim de mostrar que as coisas
poderiam se resolver no Brasil com multa ou algo nesse sentido.

Quero lembrar o projeto dos  shows  e outros eventos. A falta de respeito com a
população  é  tão  grande  que  hoje  você  recebe  um  convite  para  um  show,  por
exemplo,  na  cidade  de  Itabirito,  às  22  horas,  mas  ele  só  começa  à  1  hora  da
madrugada. A pessoa que chega no horário previsto fica esperando até depois da
meia-noite, e só por volta de 1 hora é que o cantor sobe ao palco. Em  show nos
Estados Unidos,  no Madison Square,  a cantora Ivete Sangalo teve de  pagar  três
multas, uma delas pelo atraso de 20 minutos. Isso precisa começar a acontecer aqui.
Temos  de  sair  na  frente  em  Minas  Gerais  e  aprovar  com  urgência  projeto  meu
prevendo que, a cada atraso de 15 minutos, haja multa para o produtor do evento.
Com isso, o espectador vai programar-se, sairá de casa mais cedo, e, por exemplo,
às  21 horas vai  começar  o  show  previsto para  esse horário.  Não podemos mais
deixar a população brasileira passar por esse tipo de situação.

Na minha opinião,  a Copa do Mundo foi  um sucesso. Tive oportunidade de me
ausentar do Brasil,  e em todos os países por onde passei,  o Brasil  estava sendo
colocado lá em cima por causa da Copa do Mundo. Apesar de o futebol ter de fazer
muitas  mudanças,  a  Copa  foi  um  sucesso.  Para  isso  continuar,  na  aviação,
principalmente, as companhias aéreas têm de receber atenção com urgência. Já nos
espetáculos e shows diversos, se estiver previsto o horário de início para as 21 horas,
o evento terá de começar até 5 minutos depois desse prazo, se não, haverá multa. E,
quando  dói  no  bolso,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  população  mineira,  há  um
respeito maior ao contribuinte, àquela pessoa que pagou o ingresso e foi assistir ao
espetáculo.

Muito obrigado, deputado Rogério. Fica, mais uma vez, a solicitação de aprovação
desse projeto nesta Casa.

O deputado Rogério Correia* - Muito bem, deputado Alencar da Silveira Jr., sempre
muito criativo, apresentando bons projetos na Assembleia. Ele levantou, mais uma
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vez,  a questão da Copa do Mundo e dos aeroportos, que coaduna com a minha
opinião de ontem. A Copa do Mundo foi um sucesso. Ontem o deputado Lafayette de
Andrada disse que ela foi um fracasso e que era a Copa do PT. Não digo que a Copa
é do PT, porque ela foi feita no Brasil por todos, e não quero partidarizar. Como ele
disse que era a Copa do PT, que fiquem então na conta do PT, na visão do deputado
Andrada, do PSDB, os sucessos que obtivemos.

Deputado Alencar,  só para V. Exa. ter ideia, ontem a  Folha de S.Paulo publicou
pesquisa que fez sobre a Copa. Foi perguntado aos turistas o que eles acharam da
Copa  no Brasil.  Os  resultados  são  extremamente  otimistas  para  o  Brasil,  porque
trarão para o País, num futuro próximo e também a médio e longo prazos, recursos a
mais, em razão do sucesso do evento. Perguntaram aos turistas: “Você gostaria de
morar  no Brasil?”  E  69% deles  disseram que sim.  E tem coxinha reclamando do
Brasil, mas coxinha não gosta, prefere Miami. Mas os turistas gostaram do Brasil -
69% disseram que queriam morar aqui. Perguntaram também: “Antes de viajar, você
acompanhou as notícias divulgadas em seu país a respeito do Brasil?”

Essas  notícias  eram,  a  maior  parte,  negativas  ou  positivas?  Grande  parte  dos
turistas, 50%, disseram que recebiam notícias negativas, e apenas 40%, positivas.
Ou seja, com toda campanha negativa da mídia nacional, que depois repercutiu na
imprensa internacional, mesmo assim a Copa foi um sucesso. Não surtiram efeito as
notícias negativas daqueles que queriam torcer contra o Brasil. Mostrei ontem quem
torceu contra o Brasil, como a revista Veja,  a revista Época. Setores partidários de
direita no Brasil torceram contra a Copa, trabalharam contra a Copa, deram notícias
negativas do Brasil. Os turistas receberam notícias negativas e mesmo assim vieram.
Repito, 69% dos que vieram disseram que gostariam de morar no Brasil.

Perguntaram também aos turistas qual a avaliação que eles faziam da Copa: 83%
dos turistas disseram que a Copa foi ótima - a Copa do PT, como disse o deputado
Lafayette de Andrada -, 12% acharam regular, e só 3%, como o deputado do PSDB
disse ontem, ruim. Foi um sucesso total.

Conforto nos Estádios: 92% dos turistas acharam ótimos os estádios no Brasil, 5%,
regular, e 1% achou ruim.

Segurança  nos  estádios:  92%  acharam  a  segurança  nos  estádios  ótima,  5%,
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regular, e só 2% acharam ruim. Vejam bem que a Copa do PT, assim chamada pelo
deputado Andrada, em segurança nos estádios teve a aprovação de 92%.

Transporte  nos  estádios:  A mídia  fez um  escarcéu,  disse  que o  transporte  não
funcionaria. Os coxinhas, que não pegam ônibus, mas criticam o transporte, disseram
que o transporte não funcionaria. Coxinha não usa saúde pública, educação pública
nem transporte público, mas acha ruim as coisas públicas do Brasil. Eles não usam,
mas querem falar pelos que usam. No entanto, 76% acharam o transporte ótimo; 14%
acharam  regular,  e  apenas  6% acharam  ruim.  Aquelas  obras  nas  quais  a  Dilma
investiu, metrô e BRT, funcionaram na Copa. Os turistas que estão acostumados a
pegar metrô em Paris, em Londres, em Nova Iorque, em Buenos Aires acharam ótimo
o transporte público brasileiro. Isso é pesquisa da Folha de S.Paulo, não são dados
do governo do PT.

O deputado Zé Maia (em aparte)* - Acho que há uma convergência em relação a
isso. O que se discute muito nas ruas é a questão do valor das obras. Por exemplo,
estava estimado o valor de uma obra por 10 e ela acabou indo para 20 ou 30. Essa é
a  discussão  que  está  nas  ruas.  As  questões  de  aeroportos,  transporte,  foram
tranquilas,  até  porque,  como  foi  feriado,  o  povo  brasileiro  ficou  em  casa  e  o
estrangeiro foi para as ruas. A grande discussão foi o custo da Copa, é isso que o
povo brasileiro quer discutir.

O deputado Rogério Correia* - Deputado Zé Maia, chegarei nesse assunto. Mas,
em alguns casos V. Exa. Tem razão.

O Mineirão, por exemplo, em relação ao qual eu quis fazer uma CPI para verificar o
gasto, custou bem mais caro do que estava orçado de início, mas aqui na Assembleia
Legislativa não quiseram fazer a CPI do Mineirão, para sabermos sobre a doação do
Mineirão, feita pelo Aécio para a Minas Arena. Problemas como esse ocorreram, mas
é bom dizer que os recursos do BNDES e outros da iniciativa privada, que foram
disponibilizados  pela  presidenta  Dilma,  ficaram  a  cargo  dos  Estados.  É  preciso
cobrar, sim, os gastos e se houve ou não mau uso dos recursos públicos, em especial
pelos governos do Estado. Aqui em Minas, é uma boa oportunidade. Se V. Exa. quiser
assinar  a  CPI,  é  uma  boa  oportunidade,  pois  falta  ainda  uma  assinatura  para
realizarmos a CPI do Mineirão. Se V. Exa. assinar, vamos ver o que se gastou no
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Mineirão. Mas cobre isso dos governos dos Estados, pois realmente houve déficit,
assim como houve um viaduto que caiu em Belo Horizonte.

O prefeito Márcio Lacerda, hoje aliado do PSDB, eleitor do Aécio Neves, poderia ter
pressionado  as  construtoras  e  ver  melhor  o  que  a  Cowan  estava  fazendo  lá.  A
presidenta Dilma não pode cruzar a bola, cabecear e fazer o gol. Ela disponibilizou o
recurso, mas cabe aos Estados e aos municípios fiscalizá-lo.  V.  Exa. poderia nos
ajudar nisso.

E vou chegar também nos gastos da Copa. Mesmo assim, o Brasil terá um saldo
positivo de 30 bilhões que entraram nos recursos da Copa, só no ano da Copa, fora o
que vai entrar de turismo daqui para a frente. A Copa do Mundo foi um bom negócio,
do ponto de vista financeiro. Com certeza, a Copa do Mundo foi um bom negócio.

As Olimpíadas também serão um bom negócio. Já ouvi alguns setores começando
a dizer: “Não quero Olimpíadas. Não vai ter Olimpíadas”. Mas as Olimpíadas também
serão um sucesso financeiro.

O  deputado  Zé  Maia  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,  foi  um  ótimo
negócio, pois estava orçado em 10 e foi para 20. Então, foi um negócio excelente,
extraordinário.

O deputado Rogério Correia* - Isso eu já disse. O Mineirão, por exemplo, foi um
negócio extraordinário para o governo do Estado, do ponto de vista que V. Exa. está
dizendo: o preço dele dobrou, e o gestor foi o governo do Estado de Minas Gerais. O
senador  Aécio  Neves,  por  exemplo,  já  que  V.  Exa.  quer  discutir  esse  assunto,
contratou,  sem  licitação,  o  escritório  do  Gustavo  Penna  para  fazer  o  projeto  de
engenharia e arquitetura por R$19.000.000,00. Para terem uma ideia, o escritório do
Oscar  Niemeyer  foi  contratado  para  fazer  a  Cidade  Administrativa  por
R$11.000.000,00.  Então,  a reforma do Mineirão foi  muito mais cara,  e não houve
licitação para a escolha do escritório. E aquele projeto de engenharia e arquitetura
não foi usado, utilizaram um projeto menor e mais barato do que aquele durante as
obras no Mineirão.  Esse é um caso que devemos verificar:  superfaturamento nas
compras  dos  governos  dos  estados  e  das  prefeituras  municipais.  V.  Exa.  está
assinando a CPI do Mineirão. Assinou a CPI do Mineirão? Achei que tinha assinado.
Se V. Exa. assinar a CPI do Mineirão, faremos a CPI e verificaremos a preocupação
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de  V.  Exa.,  se realmente  houve  superfaturamento  ou  não.  No caso do Mineirão,
houve. Mas, como eu disse, a Dilma não pode cruzar a bola, cabecear e fazer o gol.

Ontem ouvi no Plenário pessoas reclamando que o Brasil não jogou bem no campo.
E falei: da próxima vez o PT tem que escalar o técnico, tem que ser um técnico do PT.
Temos que colocar o Lula para ser técnico e a Dilma para centroavante. Assim, não
tem jeito. Dentro do campo, não tem jeito. Como é que vamos resolver essa questão?
Nós a resolvemos fora.

Antes de conceder o aparte, quero apresentar mais alguns dados que mostram o
sucesso nos  estádios.  Refeições  nos  estádios:  42% das  pessoas  acharam boas,
19%, regulares e só 17% acharam as refeições ruins. São os turistas, aqueles que
estão acostumados às melhores comidas em Paris. O senador Aécio gosta de ir lá,
vai à Praça de Madeleine, em Paris, para sorver vinhos tintos e brancos. Mas esse
povo veio aqui e gostou da comida dos estádios brasileiros. Minas fez um sucesso
com a culinária mineira, não é Vanderlei Miranda? Os turistas gostaram do nosso
feijão tropeiro. A festa foi bonita, não foi? Os colombianos...Tem gente querendo ficar
aqui.  Um percentual  de 69% disse que gostaria  de morar no Brasil.  Tenho muito
orgulho do Brasil. A Copa mostrou orgulho maior do brasileiro.

Comunicação nos estádios: lembram que disseram que não ia funcionar, que não
teria 4G, que a comunicação seria um vexame? Mas 39% dos turistas acharam a
comunicação dos estádios ótima, 19% acharam regular e 22% não gostaram. Vamos
melhorar da próxima vez, mas isso é um orgulho para o brasileiro. Esses são alguns
dados da pesquisa da Folha de S.Paulo.

É óbvio que financeiramente a Copa do Mundo foi um sucesso. Tanto que a Rússia
veio  aqui.  Vocês  viram  o  presidente  da  Rússia,  o  Putin?  Ele  veio  ver  algumas
questões  com  a  Dilma.  Sabem  quanto  a  Rússia  vai  gastar?  Vai  gastar
R$40.000.000.000,00 inicialmente. Claro que se gastam recursos, mas vale a pena.
Qualquer evento internacional gasta recursos. Ontem, o deputado Agripino, do DEM,
falou...

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Senador Agripino.
O  deputado  Rogério  Correia*  -  Desculpem-me,  foi  o  senador  Agripino,  do  Rio

Grande do Norte. Ele disse ontem: “Por que o governo está se vangloriando disso? É



899
____________________________________________________________________________

tudo da iniciativa privada”. Agora foi a iniciativa privada? Não estavam cobrando da
Dilma que ela estava gastando o que deveria gastar com educação e saúde? Aliás,
Alencar, a Dilma fez o cálculo. No período da Copa, o que ela investiu na educação e
na saúde,  sabe quantas  Copas  do Mundo  daria  para  fazer?  Daria  para fazer  55
Copas  do  Mundo.  Então,  foram  investidos  na  educação  e  na  saúde  o  valor
equivalente  a  55  Copas  do  Mundo.  E  agora  aprovamos  o  Plano  Nacional  de
Educação, com 10% do Produto Interno Bruto para a educação.

Portanto, o Brasil deu um show na Copa do Mundo. No campo não, a seleção foi
mal, mas colocar a culpa na Dilma, como vi alguns tentando fazer, os que estavam
torcendo contra, não dá. Vamos melhorar. Vamos mudar a CBF. Vi o senador Aécio
Neves  defender  a  CBF,  defendendo  que  não  se  pode  estatizar.  Ninguém  quer
estatizar a CBF, mas tem de haver um controle. Foi o que disse o Alencar: “Na hora
em que se estabeleceu um controle por multa, tudo funcionou”. Tem de haver um
controle nas empresas públicas. Se o Lacerda tivesse fiscalizado o viaduto por meio
da Sudecap, ele não teria caído. Mas ele deixou a Covan trabalhar livre e solta. A
Covan, que investiu muito na campanha dele, trabalhou livre e solta. Repito: tinha de
ter tido a fiscalização da Sudecap. As coisas funcionam assim, o Estado tem de estar
presente. Se o Estado estiver presente também no futebol, não vamos deixar a CBF
fazer o que faz: escalar juiz para ajudar clube de futebol; funcionar no Rio em vez de
funcionar em Brasília; não ter juiz com concurso público; e montar o conselho deles
completamente desigual em relação aos estados. V. Exa. entende de futebol, é do
América.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - É só para lembrar que quem está
na federação mineira também só sai na justiça. Se não mudar isso, não vai ter jeito.

O deputado Rogério Correia* - Então, o senador Aécio Neves não pode defender a
CBF como tem feito. Tudo tem de continuar como antes só por que ele é amigo do
Marin e o condecorou pela boa gestão na CBF? Dentro do campo teremos de mudar.
E a  presidenta  Dilma não é fácil.  Ela  falou:  “Não ganhamos  o hexa e não fiquei
satisfeita.” Deu tudo certo fora de campo, mas a CBF atrapalhou lá. A Dilma vai mexer
na CBF. Claro que ela não vai estatizá-la, mas vai cobrar à CBF um funcionamento
democrático. Essa corrupção que estão anunciando... Viram só que bonito? A Polícia
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Civil pegou a Fifa direitinho. Eles falam da corrupção no Brasil, no entanto esse é um
problema mundial. A corrupção é um problema moral, e todo governo tem obrigação
de combatê-la. Vocês viram que o Brasil detectou corrupção na Fifa. Aqui se pega
corrupção  independentemente  de  partido,  de  entidade.  Isso  foi  mais  uma
demonstração do povo brasileiro. A Fifa andou roubando em outras Copas e pegamos
os envolvidos aqui.

Sinceramente,  estou  muito  orgulhoso do povo brasileiro,  que fez uma belíssima
Copa. Estou sem o índice aqui, mas depois que eu conceder o aparte, vou procurar
nos meus papéis o que o turista achou do povo brasileiro. Mas me lembro de que
95% dos turistas acharam o povo brasileiro receptivo e se sentiram bem tratados
aqui.

Apenas 1% não achou isso. É um dado positivo do nosso Brasil.
Concedo  aparte  ao  deputado  Gustavo  Corrêa,  grande  companheiro  Corrêa.  Às

vezes eles me confundem pelo interior com o deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Mas V. Exa., com todo o respeito, é um

pouco mais bonito que este parlamentar.
O deputado Rogério Correia* - O pior é que perguntaram se eu era pai de V. Exa.

Eu pensei que poderiam ter me confundido pelo menos com o irmão mais velho.
Pois não, deputado.
O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - V. Exa. é o irmão mais velho que tenho.
Agradeço o aparte que V. Exa. me concede, mas quero dividir minha fala em duas

partes. Em primeiro lugar, não tenho procuração para defender qualquer empresa que
seja, mas quero aqui, de público, dar o meu testemunho, ao contrário do que alguns
possam imaginar, da seriedade da Construtora Cowan, que vem sendo crucificada
pela  mídia.  Sobretudo  aqueles  que  a  conhecem  -  e  aqui  vários  parlamentares
conhecem a referida empresa - sabem que é idônea, mas enfrenta essa adversidade
neste momento. Tenho certeza de que isso jamais seria de seu interesse. Ninguém
gosta de ver vidas perdidas. Desde o primeiro momento, ela se dispôs - e não tem
medido esforços -, junto aos órgãos governamentais, a tentar de alguma forma aliviar
a dor  e o sofrimento das famílias.  Tenho certeza de que a administração pública
municipal,  estadual  e  federal  tomará  as  medidas  necessárias,  então  acho  que  é
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prematuro  da  parte  de  qualquer  cidadão  fazer  juízo  de  valor,  sem  que  sejam
penalizados  os  responsáveis.  Na  manhã  de  hoje,  deputado  Rogério  Correia,  eu
assistia  ao  Bom Dia Brasil,  que tratava da perícia das obras do Itaquerão,  que o
presidente  Lula  fez  tanta  questão  que  ficasse  pronto.  Ali  também  vidas  foram
perdidas.  Agora, depois  de uma perícia,  foram detectados alguns problemas e os
responsáveis  serão penalizados. Então acho que é muito prematuro crucificarmos
qualquer empresa.

Em segundo lugar, tenho acompanhado esse debate aqui sobre a Copa do Mundo.
Perdoem-me os parlamentares que aqui estão, mas poucos nesta Casa teriam tanta
legitimidade quanto este que vos fala neste momento para debater e fazer algumas
colocações, até porque fui signatário, com o Senador, na época governador, Aécio e o
então presidente Lula, e assinamos os cadernos de encargos, pelos quais o governo
do Estado e o governo federal assumiam as suas responsabilidades para que a copa
pudesse vir para este país. Fico feliz, de coração, porque a copa, graças a Deus, foi
um sucesso. Espero que os turistas que aqui vieram saiam felizes com o nosso país.

Complementando os dados mencionados por V. Exa., Belo Horizonte foi escolhida a
capital que melhor acolheu os turistas. V. Exa. falou inclusive da nossa culinária. Hoje
li no jornal que foram vendidas 3,5t de feijão tropeiro, sinal que a agricultura do nosso
estado foi impulsionada. Mas não podemos, friamente, tapar os olhos.

O deputado Rogério Correia* - Belo Horizonte foi a terceira capital mais visitada por
turistas.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Sabemos  que  muitas  obras  que
deveriam ter sido finalizadas antes da Copa não foram, como o próprio Aeroporto de
Confins e tantas outras. Mas não quero aqui entrar nesse mérito. Quero parabenizar
o povo mineiro e o povo brasileiro, que é hospitaleiro e acolhedor, que tratou bem os
turistas e, por isso, pudemos fazer, graças a Deus, uma copa tranquila, sem nenhum
tipo de problema.

Perdoem-me,  mas  devo  lembrar  também  que,  para  o  sucesso  dessa  copa,
infelizmente tivemos o dedo de uma empresa privada, a Fifa, que impôs regras que
deveriam ser cumpridas, mas que acabaram exatamente fazendo com que a Copa
fosse um sucesso.
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Data venia, V. Exa. é um estudioso, mas está um pouco equivocado em relação a
algumas ações que o governo do Estado implementou junto ao Mineirão. Eu, com o
governador Aécio, participei da escolha do escritório do arquiteto Gustavo Penna e
temos todos os motivos fundamentados, sobretudo por aquelas pessoas que estavam
presentes  na  execução  do  projeto.  O  valor,  ao  contrário  do  que  muitos  podem
imaginar, foi um valor de mercado porque constava ali também um projeto executivo.
Poucos sabem, mas no projeto da Cidade Administrativa feito pelo arquiteto Oscar
Niemeyer não constava o projeto executivo. Quem contratou o projeto, no primeiro
momento contratou o projeto arquitetônico e, depois, o executivo, que varia mais ou
menos de 1% a 5% do valor total da obra.

Quero aqui reafirmar a minha tranquilidade. Fizemos tudo o que deveríamos ter
feito para que Belo Horizonte pudesse fazer essa bela copa. Aliás, o Mineirão foi o
primeiro estádio do Brasil a ficar pronto, um dos estádios mais baratos da Copa do
Mundo. Alguns podem até dizer que o preço dele foi um pouco mais caro, mas a
verdade é que o Mineirão é tombado pelo patrimônio histórico, e, por esse motivo,
não  poderiam  fazer  intervenções  que  alterassem  a  fachada  do  estádio.  Os
construtores ainda deveriam cumprir algumas normas exigidas pela Fifa, dentro do
estádio. Resumindo, tudo aquilo que era para ter sido feito foi feito no tempo certo e
com toda a transparência deste governo.

Concluindo, neste momento, quero parabenizar, junto com V. Exa., o povo brasileiro
e o povo mineiro pela bela copa que fizemos.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputado Gustavo Corrêa, pelas palavras.
Teremos outras chances para discutir o que é polêmico, mas concordo com o espírito
das suas palavras. Não acho que tenha sido a copa do PT. Essa foi a Copa do Brasil,
do governo brasileiro, e o governo representa todos os brasileiros e brasileiras, já que
ele foi eleito por todos. A Copa foi feita no Brasil e foi um sucesso, e isso se deveu
não  apenas  ao  governo  federal,  mas  também  aos  governos  estaduais  e  às
prefeituras, que também ajudaram. É por isso que digo que a Copa é de todos.

Não podemos negar a importância da presidenta Dilma, visto que ela é a nossa
presidenta da República eleita.  Concordo com a análise feita por V. Exa.,  mas os
gastos também precisam ser analisados. Evidentemente tenho outra opinião sobre a
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questão do Mineirão, mas V. Exa. deu a sua justificativa sobre o valor do aumento do
preço. Certamente o deputado Zé Maia prestou atenção nisso, porque foi ele que
disse  que os gastos  da  Copa foram exacerbados,  mas V.  Exa.  tem uma opinião
distinta em relação a essa questão.

Deputado Gustavo Corrêa, agora gostaria de entrar no assunto que me traz aqui,
antes que o deputado Alencar da Silveira Jr. me chame a atenção por ter fugido um
pouco do assunto  da  LDO. Aliás,  o líder  do  governo já  está  me cobrando maior
agilidade.

Em relação à LDO, estamos apresentando algumas emendas que foram aceitas e
também  outras  que  não  foram.  São  emendas  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  e
gostaria de analisá-las. Portanto, presidente, a LDO pretende organizar aquilo que
refletirá as futuras aprovações do orçamento do Estado, que iremos aprovar no final
do  ano.  Então a LDO orienta esses orçamentos e indica  os  pressupostos para a
execução orçamentária.  Estamos preocupados especificamente com três assuntos:
saúde, educação e transparência. É em relação a eles que pretendo iniciar a minha
fala.

Apresentamos uma emenda que diz respeito à transparência que precisamos ter
para a fiscalização do orçamento em Minas Gerais. O governo recentemente criou
uma empresa por meio de uma parceria público-privada, chamada Empresa Mineira
de Parcerias - Emip -, que é uma subsidiária da MGI. Estamos fazendo uma emenda
que irá estabelecer que esse tipo de contrato, bem como os cronogramas de previsão
de recebimento de receita, isto é, de pagamento e de contraprestações públicas, e o
fluxo  financeiro  anual  de  cada  contrato,  enfim,  tudo  isso  deverá  ser  atualizado
trimestralmente, inclusive evidenciando-se as fontes dos recursos utilizados para as
contraprestações pagas e os contratos administrados por intermédio da Emip. A Emip
é  essa  empresa  mineira  de  parceria  que  será  agora,  como  subsidiária  da  MGI,
responsável pelas contraprestações públicas do sistema PPP.

Vou traduzir  isso em termos mais populares. Antigamente, antes de existir  essa
subsidiária, o governo tinha de publicar tudo aquilo que dizia respeito às parcerias
público-privadas trimestralmente.  Assim  tínhamos o controle  daquilo  que foi  gasto
pelas empresas público-privadas. Agora com essa subsidiária não é assim. Apenas
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se apresenta o dado geral da subsidiária, não se coloca especificamente o que foi
gasto  com  as  parceiras  público-privadas.  Isso  tem  um  endereço  certo,
telespectadores.  Vocês se  lembram da denúncia  de  que o Mineirão  hoje tem um
déficit de gestão que não permite o lucro à Minas Arena de R$7.000.000,00 ao mês,
lucro esse previsto pelo contrato? Essa foi uma denúncia feita aqui e também pelo
jornal O Tempo. Todos os meses pelo contrato a Minas Arena recebe do Estado uma
complementação  de  lucro.  Se  ela,  durante  determinado  mês,  não  lucrou
R$7.000.000,00, o Estado paga a ela esse valor ou a diferença do lucro. Como o
Atlético não jogou no Mineirão durante esse tempo, o lucro foi menor e, portanto, a
Minas  Arena  não  teve  lucro  mensal  de  R$7.000.000,00.  O  governo  do  Estado
precisou cobrir o lucro. Durante o ano passado, o Estado de Minas Gerais, ou seja, o
povo mineiro pagou R$44.000.000,00 para a Minas Arena ter lucro. Então, além de
doar o Mineirão, a empresa privada ainda recebe do Estado o lucro.

É um absurdo esse contrato que fez, na época, o senador Aécio Neves. Para não
divulgar esses dados, eles criaram essa tal de Empresa Mineira de Parcerias - Emip -
e ficará embutido dentro dela aquilo que deveria estar  às claras: o gasto com as
empresas de parceiras público-privadas.  Em outras  palavras,  não saberemos,  por
exemplo, o que a Minas Arena tem recebido de lucro do governo do Estado. Eles
esconderão isso no orçamento para depois não haver a denúncia de que o governo
está pagando lucro para uma empresa privada,  a Minas Arena,  à qual,  repito,  foi
doado o Mineirão na época do senador Aécio Neves. Então nossa emenda obriga que
o  governo  trimestralmente  demonstre  o  que  recebeu  do  Estado  cada  uma  das
parcerias público-privadas. Essa é a primeira questão, a transparência em relação
aos contratos de parcerias público-privadas.

Não  existe  apenas  esse  problema  do  Mineirão  na  parceria  público-privada.
Queremos  saber  quanto  o  Estado  gasta  com  as  empresas  público-privadas  do
presídio de Neves, quanto o Estado está pagando à empresa que faz a gestão do
presídio de Neves. Denunciamos que cada preso ali  estava custando R$2.700,00,
custa  mais  que uma professora.  Queremos  que isso  esteja  às  claras.  Queremos
saber quanto o governo está pagando para essa PPP. Na outra, na MGI, naquela
concessionária da rodovia que liga Divinópolis ao Sudoeste de Minas, também há um
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gasto com a PPP que deve estar, portanto, detalhado no orçamento. Então essa é
uma das emendas.

A outra  emenda diz respeito à educação.  Já falamos por  diversas vezes que o
governo do Estado não tem aplicado os 25% da educação. Por que não aplica esse
valor? Porque ele considera os inativos como parte de investimento em educação.
Contudo, inativo é previdência, e não custeio de educação, não é financiamento da
educação.  Nossa  emenda  diz  o  seguinte:  “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 de educação”. Essa
emenda  foi  aprovada.  Quero  falar  da  vitória  que  tivemos  do  Bloco  Minas  sem
Censura na comissão que analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir de agora
há,  aliás,  um recado para  o  Sind-UTE, para a  sua diretoria:  que a Profª.  Beatriz
Cerqueira possa comemorar essa vitória, quando aprovarmos aqui a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Vejam  o  que  conseguimos inserir  na  LDO:  para  efeito  de  cálculo  dos  recursos
mínimos a serem aplicados na manutenção do desenvolvimento do ensino, não serão
consideradas as despesas com inativos e pensionistas na área da educação. Isso
significa, por exemplo, que, em 2012, se essa emenda já valesse, teríamos aplicado
R$500.000.000,00  na  área  da  educação.  Em  2013,  seriam  aplicados
R$296.000.000,00 a mais. Isso é muito recurso. Imaginem que, em dois anos, seriam
investidos  mais  R$800.000.000,00  no  sistema  educacional.  Com  esse  dinheiro,
poderíamos  construir  quadras  cobertas  em  todas  as  escolas  do  ensino  médio  e
fundamental  que não  as têm.  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  obtivemos  uma
grande vitória. Isso foi aprovado por todos os deputados da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. No orçamento, a partir de agora, a educação não poderá
ter  menos  investimentos  que  os  25%  previstos,  pois  o  recurso  para  inativos  e
pensionistas não fará mais parte desse cálculo.

Em  relação  à  saúde,  também  acrescentamos  uma  emenda  que  também  foi
aprovada.  Deputado Jayro  Lessa,  obtivemos  mais  uma vitória  em relação  àquele
truque do “restos a pagar”, que é inserido e fica para o outro ano. Na saúde, são
aplicados 12% apenas a partir do ano passado e este ano, mas jogam um valor no
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“restos a pagar” que fica para o ano seguinte. No ano passado, R$452.000.000,00
foram deixados em “restos a pagar” não processados. Agora isso não poderá mais
acontecer. Até o fim do ano, o recurso para a saúde terá de ser investido. Não haverá
restos a pagar não processados para o ano seguinte. Essa é também uma vitória
obtida na comissão. Portanto, obtivemos duas importantes vitórias, uma na área da
educação e outra na área da saúde, que balizarão o orçamento com mais recursos.

O próximo governador, a ser escolhido em outubro pelo povo mineiro, terá de seguir
a obrigatoriedade inscrita na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, aplicar 25% na
educação  sem  truques  em  relação  a  pensionistas  e  aposentados  e,  na  área  da
saúde, não poderá mais haver restos a pagar para o ano seguinte; tudo terá de ser
executado no ano.

Presidente, são essas as observações que faço em relação à LDO. A Bancada do
PT, do PMDB, do Bloco Minas Sem Censura e do PRD fará um destaque para o que
não foi aprovado na comissão referente à transparência nas empresas de parceria
público-privada, tendo de manifestar no orçamento, detalhe por detalhe, sobre o que
é gasto. Essa emenda será destacada. Votaremos favoravelmente à LDO, mas não
poderíamos deixar de ressaltar esses dois avanços obtidos na comissão, que serão
da Assembleia Legislativa.

Para terminar, presidente, gostaria de comentar um último assunto. Peço-lhe, no
máximo, 5 minutos para dizer o seguinte: está nascendo uma nova ordem mundial. A
mídia  brasileira  está  escondendo  isso,  mas  ela  começou  ontem,  data  em  que
iniciaremos a contagem do seu aniversário. Essa nova ordem mundial se deu a partir
da  criação  de  um  novo  banco  de  desenvolvimento  e  do  acordo  de  reserva  de
contingência, que fura o acordo de Bretton Woods, de 1944,  em que prevaleciam
americanos e europeus no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. Agora
Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul anunciaram R$150.000.000.000,00 para
banco e poupança em comum.

Esse fato, ocorrido em Fortaleza - que, aliás, vai ficar conhecida como a capital que
deslanchou essa ordem mundial -, Ceará, colocou os países do Brics, que são Brasil,
Rússia, China, Índia e África do Sul, para movimentar um esquema internacional e
criar  uma nova ordem internacional. Deputado Elismar Prado, isso foi reconhecido
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pelo jornal inglês Financial Time, que publicou a análise da redação, que dá a correta
dimensão do conjunto desses fatos. O  Financial Time  publicou o seguinte: “Notável
demonstração de como a ordem econômica está mudando”. No Brasil, fingiram que
isso não existia. Uma analista política da Rede Globo, Eliane Cantanhêde, chegou a
dizer  o  seguinte:  “É  mais  uma  badalação  e  fotografia  para  a  presidente  Dilma
Rousseff,  que  é  candidato  a  reeleição”.  Ela  não  gosta  de  falar  presidenta  nem
candidata, mas presidente e candidato. Mas o  Financial Time reconhece que essa
ideia foi estudada pela nata dos economistas dos governos do Brics há pelo menos
dois anos.

O  novo  banco  de  desenvolvimento  poderá  emprestar  dinheiro  para  projetos  de
infraestrutura em países em desenvolvimento a juros menores que os praticados pelo
Banco Mundial.  O ministro  da  Fazenda Guido Mantega explicou que os  recursos
desse  banco  poderão  ser  aplicados  em  fundos  especiais  para  render,  enquanto
aguardam as demandas dos países. A democracia é uma das marcas do Brics, que,
portanto, também contrasta com a ordem mundial  que prevalece hoje e que está
sendo mudada. Com um mercado consumidor de 3 bilhões de pessoas e um PIB
conjunto que equivale a 20% da riqueza mundial, no futuro o Brics poderá adotar as
moedas nacionais para transações comerciais entre os seus cinco sócios. Na véspera
da cúpula, 700 empresários assinaram carta em que pedem aos líderes políticos a
adoção dessa medida, que substituiria o dólar e o euro em compras e vendas. O Sr.
Luciano Coutinho, presidente do BNDES, estimou no encontro de Fortaleza que a
demanda de recursos para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento,
hoje, chega a US$800.000.000.000,00. Há, assim, demanda suficiente para o banco
do Brics ter um grande papel na nova ordem mundial, que o grupo está criando a
olhos vistos, ainda que a mídia brasileira tenha má vontade em enxergar.

Portanto, aquela prevalência quase absoluta do mercado internacional, por meio do
conluio entre os Estados Unidos e o mercado europeu, está com os dias contados.
Os países em desenvolvimento deram um passo magnífico em Fortaleza,  após a
Copa do Mundo, para mudar essa nova ordem mundial, democratizá-la e, com isso,
dividir rendas; não deixar a concentração das riquezas apenas na América do Norte e
na Europa, mas dividindo-a entre os países e os continentes sul-americano, africano
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e  asiático.  Rússia,  Brasil,  China,  Índia  e  África  do  Sul,  agora,  são  os  outros
continentes  se  organizando  para  uma  nova  ordem  mundial.  Quem  diria  que  os
Estados Unidos e a Europa não seriam mais os donos do mundo, que teriam de
dividir renda e poder? Grande avanço!

Mais uma vez, parabéns ao Brics, parabéns à presidenta Dilma e ao Brasil, por
subsidiarem uma questão tão importante, que é essa nova ordem mundial que está
nascendo.

A deputada Maria Tereza Lara (em aparte)*  -  Cumprimento o deputado Rogério
Correia por seu pronunciamento e, mais uma vez, reafirmo a importância da Copa do
Mundo  para  o  Brasil,  que  teve  repercussão  internacional.  Nós,  brasileiras  e
brasileiros, temos que nos orgulhar do Brasil, porém, em vez disso, algumas pessoas,
algumas lideranças estão falando o contrário.

Quem  age  assim,  querendo  usar  isso  politicamente,  com  pê  minúsculo,  está
desrespeitando o País, a cidadania do povo brasileiro. Devemos ficar unidos em torno
daquilo que é bom para o nosso país. Onde está o espírito nacionalista? Queríamos
muito que a seleção brasileira vencesse a Copa do Mundo. Obtive várias informações
sobre  a  Alemanha por  meio de uma amiga que morou lá  durante  quatro  meses.
Devemos refletir sobre alguns pontos. Além do trabalho de integração da equipe de
futebol alemã, que foi realizado durante seis anos, após as eleições o povo daquele
país se uniu em torno do que é para o bem comum da população. Não podemos abrir
mão disso no Brasil. Devemos avançar na política com pê maiúsculo para alcançar
aquilo que é bom para o povo brasileiro. É preciso aplaudir isso, independentemente
de sermos situação ou oposição ao governo.  Acima dos partidos,  está o bem do
nosso país e do povo. Devemos aprender isso.

Parabenizo o povo brasileiro, a presidenta Dilma, que soube conduzir o processo.
Parabenizo  também  todos  os  órgãos  de  segurança  deste  país,  Exército,  Polícia
Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, que se uniram e mostraram a sua competência, o
seu respeito ao povo brasileiro. Devemos ficar orgulhosos disso, independentemente
do partido do governo, porque houve unidade. Se não houvesse, aconteceria uma
tragédia,  como muitos  haviam  anunciado.  Pelo  contrário,  houve  competência  dos
órgãos federais e estaduais. Queremos isso, ou seja, uma política com pê maiúsculo.
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Deus abençoa tudo o que fazemos em prol de um bem maior. Ele tem abençoado o
nosso país, Terra de Santa Cruz. Obrigada.

O deputado Rogério Correia* - Muito bem, deputada Maria Tereza Lara. Como disse
a presidenta Dilma, acabou sendo de fato a copa das copas. Muitos não acreditaram
nisso, mas no final tivemos a copa das copas. É um prazer conceder aparte ao nobre
deputado Vanderlei Miranda, vice-líder do Bloco Minas sem Censura.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Rogério Correia, atendo a
um  apelo  do  nosso  querido  amigo  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  que  se
manifestou  interessado  em  ouvir  um  aparte  meu.  Farei  isso  com  muito  respeito.
Inicialmente, gostaria de parabenizar V. Exa. pela brilhante exposição de fatos reais e
concretos acontecidos recentemente em nosso país. Fico feliz porque amo o Brasil.
Tenho oportunidades  de viajar  e  conhecer  outros  países.  Ao  chegarmos  a  outros
países  e  verificarmos  a  organização  lá  existente,  voltamos  sonhando  em  chegar
àquele nível de desenvolvimento.

Não  há  nada  mais  sincero  que  abrir  as  portas  da  nossa  casa  para  receber
visitantes,  deputada  Maria  Tereza  Lara,  porque,  ao  entrarem  em  nosso  lar,  vão
conhecer a intimidade da nossa vida. De forma orgulhosa, deputado Rogério Correia,
faço  esse aparte  para  dizer  que,  passada a  tempestade que  foi  criada  antes  do
evento da Copa do Mundo - agoureiros de plantão e profetas do apocalipse pintaram
um quadro dantesco da realização da Copa no Brasil -, obtivemos grande sucesso.
Só não foi mais sucesso porque não ganhamos o hexacampeonato mundial, mas isso
não é o fim do mundo, porque teremos novas oportunidades para mostrar o nosso
brilhante  futebol.  O  que  brilhou  mais  foi  o  sucesso  da  organização  da  Copa  do
Mundo. Os voos aconteceram nos horários marcados. Quem viajou não teve nenhum
problema. Eu e minha filha não tivemos problema nenhum com viagens.

O melhor do Brasil não são as nossas praias; o melhor do Brasil não é o nosso
futebol; o melhor do Brasil não são as nossas paisagens riquíssimas e maravilhosas;
o melhor do Brasil não é a maior reserva natural do mundo, a nossa Amazônia; o
melhor do Brasil é o povo brasileiro. Isso, mais uma vez, foi comprovado por todos,
por  unanimidade.  O  que  se  ouvia  e  o  que  se  tem  ouvido  das  pessoas,  dos
estrangeiros é: “muito obrigado, vocês são maravilhosos, hospitaleiros, um povo feliz,
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alegre”.  Isso  a  despeito  de  muitas  conquistas  que  ainda  temos  de  fazer.  Temos
consciência  disso,  mas  sabemos  que  muitos  estrangeiros  que  vieram  ao  Brasil
gostariam de ser  brasileiros,  pelo país  que encontraram, pelo  país  que deixaram.
Prometeram que voltarão e farão propaganda do País aos seus amigos, para que
venham  conhecê-lo,  especialmente  para  conhecerem  Minas  Gerais.  As  pessoas
estão maravilhadas com o nosso Estado. Creio que nós, mineiros, às vezes,  não
valorizamos tanto as nossas riquezas.

Ouvi  uma pessoa dizer  que  foi  abordada por  um estrangeiro,  que estranhou a
atitude dela, uma atitude bem mineira. Sabemos que nós, mineiros, somos assim.
Quando  alguém pergunta  “onde fica  tal  rua?”,  dá  canseira  ouvir  a  explicação  do
mineiro. E depois de explicar tudo, ele pede à pessoa para entrar no seu carro e o
leva até lá. Isso aconteceu com muitos estrangeiros que aqui estavam. Eles pediam
informação sobre como chegar a determinado lugar,  e a pessoa o levava em seu
carro. Assim somos nós, mineiros; assim somos nós, povo brasileiro.

Posso reafirmar, com toda certeza, que o melhor do Brasil é o nosso povo, que
merece o melhor de nós como seus representantes. Obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Muito  bem.  Muito  obrigado,  deputado  Vanderlei
Miranda. As palavras de V. Exa. poderiam repercutir em todo o Brasil, porque foram
extraordinárias. Repetiria o que o Vanderlei Miranda disse agora. O grande legado da
Copa do Mundo é a autoestima do brasileiro, que se ampliou. Já não há mais aquele
pessimismo. Aquele país onde nada dá certo foi substituído pelo país que sabe fazer,
pelo  povo que sabe acolher,  por  um país  que está dando certo.  Essa é a nossa
imagem, esse é o grande legado da Copa do Mundo, o legado da autoestima do povo
brasileiro.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Ficou caro, mas foi um sucesso.
Para finalizar, gostaria de dizer que ontem houve um acidente no metrô de Moscou,

e duas pessoas foram presas, responsáveis pelo acidente. O viaduto aqui caiu, e
ninguém foi preso até agora.

O deputado Rogério Correia* - Verdade. Em relação a esse sério acidente ocorrido
em Moscou, aposto que, se fosse a imprensa mineira, a revista  Veja, por exemplo,
estamparia na capa “Imaginem na Copa do Mundo”, para dizer que a Copa daria
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errado em Moscou. Começaria uma propaganda para retirar a Copa de Moscou e
apareceria um senador, como o Álvaro Dias, no Senado em Moscou, dizendo: “Não
queremos Copa na Rússia.” Entendeu a baixa autoestima? Ela foi substituída pela
elevada autoestima. Problemas acontecem, e você pode enfrentá-los de duas formas:
fingindo que eles não existem, se abaixando, ou resolvendo-os, de cabeça erguida.
Acho que isso foi demonstrado pelo Brasil, conforme as sábias palavras do deputado
Vanderlei Miranda.

Em relação ao futebol, vou me contrapor ao deputado Vanderlei Miranda. Vamos
iniciar  hoje  a  recuperação  da  autoestima  do  brasileiro  no  futebol,  com  o  Galo
derrotando  o  Lanús  na  Argentina  e  conquistando  a  Recopa.  Vai  ser  o  início  da
recuperação da autoestima do Brasil diante do futebol internacional.

Presidente, vamos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias com esses dois avanços
que li referentes à saúde e à educação, para que o próximo governador de Minas
tenha a responsabilidade de investir mais recursos na educação e na saúde. Muito
obrigado.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Não há outros oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Vem à Mesa requerimento do deputado Pompílio Canavez em que
solicita a votação destacada da Emenda nº 75. 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 projeto,
salvo emendas, subemendas e destaque.

- Registram “sim”:
Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
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Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca
Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que,  somados aos 3 em comissão,
totalizam 40 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emendas, subemendas e
destaque. Em votação, as emendas e subemendas com parecer pela aprovação.

- Registram “sim”:
Almir Paraca - André Quintão - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -
Romel  Anízio  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

- Registra “não”:
Alencar da Silveira Jr.
O deputado Gil Pereira - Meu voto é “sim”.
O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. presidente, retifique meu voto para “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário.  Estão  aprovadas  as  Emendas  nºs  2,  5,  51,  58,  60,  66,  90  e  92  e  as
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 7, 49, 63, 73, 74 e 77. Com a aprovação das
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 7, 49, 63, 73, 74 e 77, ficam prejudicadas as
respectivas emendas;  com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 6,  fica
prejudicada a Emenda nº 47. Em votação, as emendas com parecer pela rejeição,
salvo destaque.

- Registram “sim”:
Almir Paraca - André Quintão - Carlos Henrique - Elismar Prado - Hélio Gomes -

Maria  Tereza  Lara  -  Rogério  Correia  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses  Gomes  -
Vanderlei Miranda.

- Registram “não”:
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Alencar da Silveira Jr. - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares
- Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano
Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gustavo  Corrêa  -  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  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -
Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  10  deputados.  Votaram  “não”  32  deputados,
totalizando 42 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 1, 3, 4, 8 a 46, 48, 50, 52 a 57,
59, 61, 62, 64, 65, 67 a 72, 76, 78 a 89 e 91. Em votação, a Emenda nº 75.

- Registram “sim”:
Almir Paraca - André Quintão - Carlos Henrique - Elismar Prado - Maria Tereza Lara

- Rogério Correia - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
- Registram “não”:
Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Carlos

Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - 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 Henrique - Luiz
Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca
Ferreira - Romel Anízio - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 9 deputados. Votaram “não” 34 deputados, totalizando
43 votos. Está rejeitada a Emenda nº 75. Está, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 5.218/2014 com as Emendas nºs 2, 5, 51, 58, 60, 66, 90 e 92 e as
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 7, 49, 63, 73, 74 e 77. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O  deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

quero destacar nessa votação algumas emendas que nós apresentamos, que foram
aprovadas  pelo  relator  e  agora  pelo  Plenário.  São  emendas  que  consideramos
importantes. Duas delas  dizem respeito à  garantia  de cumprimento do orçamento
aprovado  em  algumas  áreas,  excluindo  quaisquer  possibilidades  de
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contingenciamento.  A primeira  é  relativa  às  despesas  com  o  Fundo  Estadual  de
Assistência Social - Feas. Hoje, através do Piso Mineiro da Assistência Social, os 853
municípios  de  Minas  têm  direito  a  um  repasse  continuado  de  recursos  para  o
funcionamento dos Centros de Referência da Assistência Social - Cras - e Centros de
Referência Especializados da Assistência Social - Creas. Esse montante, acrescido
do  recurso  transferido  pelo  governo  federal,  é  o  que  garante  todo  o  trabalho
desenvolvido no âmbito local pela política de assistência social. Infelizmente, neste
momento  enfrentamos alguns problemas de atraso em repasses.  E não podemos
deixar que essa política pública seja submetida à alternância do fluxo de arrecadação
do Estado, pois ela dá conta principalmente do atendimento às famílias e pessoas em
situação  de  vulnerabilidade.  Essa  emenda,  portanto,  vai  impedir,  no  próximo
orçamento, qualquer tipo de contingenciamento de recurso desse fundo.  A própria
emenda  também  garante  que  emendas  de  iniciativa  popular  da  Comissão  de
Participação  Popular  sejam  submetidas  a  contingenciamento.  É  uma  espécie  de
orçamento impositivo para as emendas da Comissão de Participação Popular. Muitas
vezes,  aquelas  emendas  aprovadas  pela  comissão não são executadas;  algumas
sim, outras não. Essa emenda impede contingenciamento de recursos para execução
de  emendas  oriundas  de  um  processo  inédito  no  País,  em  que  os  próprios
movimentos organizados podem apresentar sugestões de emendas ao orçamento e
ao  plano  plurianual.  E  uma  outra  emenda  aprovada  prevê  que,  para  efeito  de
transparência, torne-se pública, na internet, a execução bimestral das metas físicas e
orçamentárias do PPAG e o detalhamento da execução orçamentária dos subprojetos
e subprocessos que constam em cada ação. Essa foi uma emenda construída com o
corpo  técnico  da  Assembleia,  para  fortalecer  o  trabalho  de  monitoramento,  que
também  é  realizado  por  ele.  Então,  independentemente  de  quem  ganhar,  seja  o
governo A, B ou C, teremos essa obrigatoriedade, o que facilitará o acompanhamento
dessas metas físicas e orçamentárias, não somente dos projetos guarda-chuva, dos
projetos  estruturadores,  mas  subprojetos,  subprocessos  especificando  e
aperfeiçoando  mecanismo  de  transparência  na  execução  orçamentária.  Quero
destacar a aprovação dessas duas emendas e, por fim, parabenizar o governador
Alberto  Pinto Coelho pelo veto ao  projeto  substitutivo  aprovado nesta  Casa,  que,
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originalmente,  tratava de uma área de proteção próximo à cidade tão  querida  do
deputado  Duarte  Bechir,  que  é  Aiuruoca,  e  recebeu  nesta  Casa  um  projeto
substitutivo que alterava os limites da estação ecológica de Aredes. O governador
Alberto  Pinto  Coelho,  com  muito  bom  senso,  vetou  esse  projeto  aprovado  pela
Assembleia, e esperamos que no retorno, em agosto, com o voto aberto, toda a base
do governo possa acompanhar, inclusive com o apoio da oposição. Eu encaminhei a
votação contra o projeto e, coincidentemente, os mesmos argumentos que apresentei
foram os argumentos que o governador Alberto Pinto Coelho expôs nas razões do
veto,  pedindo  um  prazo  maior,  audiências  públicas,  um  exame  dos  impactos
ambientais. É um veto importante, porque a estação ecológica de Aredes cumpre um
papel  fundamental  para os  mananciais  que abastecem Itabirito  e região.  Foi  uma
vitória  nesta  Casa o  veto  do  governador  Alberto  Pinto  Coelho.  Espero,  deputado
Duarte Bechir, que a base do governo siga o governador, com o apoio da oposição,
para manter esse veto na retomada dos trabalhos. Muito obrigado, presidente.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, para declaração de voto, o
deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabamos de
aprovar  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  que  mostra  que  Minas  Gerais  vai
crescendo  e  se  desenvolvendo  muito  além  da  média  nacional.  Minas  Gerais,  no
aspecto da gestão, está dando um exemplo para o Brasil. Todos os órgãos federais
de regulação, de monitoramento reconhecem que o crescimento, a organização e o
planejamento  são os melhores do Brasil.  O interessante  é que o governo federal
começa a classificar alguns elementos, e, quando percebe que Minas Gerais fica em
primeiro lugar, no topo da lista, o ranking é divulgado num ano, mas é divulgado no
outro.  Isso  tem  acontecido  na  educação,  na  saúde,  na  segurança  pública.  Muito
temos que caminhar. Somos os primeiros a reconhecer, mas estamos à frente dos
outros  estados e  muito à  frente  do  governo federal.  Quero  fazer  coro  à  voz dos
brasileiros  no  sentido  de  que  é  preciso  uma renovação  no  comando  da  política
nacional. Já deu, basta de PT. O PT é o partido da mentira, o PT tenta esfumaçar a
verdade, tenta enganar a população, mas a população não é boba e vai dar o recado
em outubro. Vou repetir as palavras do senador José Serra, que disse que, quanto
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mais mentira eles falarem sobre nós, mais verdades falaremos sobre eles. E é assim
que o povo brasileiro dirá “basta” nas urnas, em outubro deste ano. Sr. Presidente,
quero ainda fazer mais um registro que julgo importantíssimo. O PT, além de não
saber governar, é um partido que não tem ideias; não tem ideias boas nem ideias
novas.  As  ideias  boas,  quando  tem,  não  são  novas.  E  as  ideias  novas,  quando
apresenta, não são boas. É por isso que o povo brasileiro cansou do PT e vai dizer:
“Basta. Chega dessa gente”. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Quero,  neste  momento,  ratificar  as  palavras  do
deputado Lafayette de Andrada, líder do nosso bloco, e dizer que, da mesma forma e
pelo mesmo encaminhamento, também não concordamos em que o povo brasileiro
merece essa situação que hoje é colocada em prol daqueles que querem, no final do
pleito, no dia das eleições, governar o nosso país. Recebi,  deputado Lafayette de
Andrada, um vídeo de uma grande marca de material esportivo que vende camisas
na  internet,  as  quais  podemos  adquirir  com  uma  mensagem  personalizada.  É
possível personalizar qualquer agressão ao nosso senador de Minas Gerais, mas não
é possível - o computador não aceita - publicar alguma mensagem contrária à atual
ocupante do governo federal. Esse tratamento que está sendo dado é vergonhoso. O
povo brasileiro vai definir  o futuro da nossa nação para os próximos quatro anos;
haverá eleições para a presidência, o Senado, a Câmara Federal e as assembleias
legislativas, então temos que ter muita responsabilidade. Aqui, neste horário, durante
o nosso trabalho, não nos é permitido fazer nenhum tipo de campanha publicitária
para qualquer que seja o cargo ou pessoa. Isso não nos é permitido. Mas, como
mineiro, como responsável, como cidadão devotado ao meu Estado, além do meu
amor, do meu trabalho, quero dizer a todos os mineiros que temos que nos preparar
para o pior: as agressões, a utilização de recursos públicos de municípios, como já foi
devidamente comprovado, de onde saem mensagens nas redes sociais, na tentativa
de agredir, de tentar desconstruir e de tentar desmoralizar as pessoas. Isso não é o
que  queremos  para  o  Brasil.  Não  podemos  aceitar,  como fiscais  do  povo,  como
legisladores, mas, acima de tudo, como responsáveis, que essas ações prosperem
em benefício de alguém ou de alguns. O fato é que, aqui em Minas Gerais, estaremos
e continuaremos atentos a tudo aquilo que acontece no nosso país, especialmente na
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defesa dos interesses do nosso Estado e da nossa gente. Se for necessário, faremos
uma  fiscalização  diuturna,  com  a  nossa  participação  nesta  Casa  e  respostas
pontuais.  Aqui  estaremos,  mas não utilizaremos,  em nenhum momento,  meu caro
presidente, este instrumento ou esta câmara para pedir votos. Milito em muitas áreas
do nosso Estado e sei o que são aqueles que fazem política rasteira, que usam, na
internet, nomes falsos, que usam as redes sociais para tentar desconstruir imagens,
para tentar desmoralizar, ao invés de trabalhar, como nós trabalhamos; ao invés de
tentar construir Minas, como nós construímos; ao invés de dar ao Estado de Minas e
aos mineiros um rumo confiável, um rumo de segurança, um rumo de crédito. Utilizam
expedientes baixos para mudar a consciência dos cidadãos. Portanto quero contribuir
com a fala do deputado Lafayette de Andrada e dizer que, como bom mineiro, como
defensor  dos  interesses  do  nosso povo,  estarei  atento,  vigilante  e  vou vir  a  esta
tribuna quantas vezes forem necessárias para desmentir aqueles que planejam, com
mais  mentiras,  intrigas  e  falsidades,  continuar  a  comandar  a  Nação  deste  povo
ordeiro e trabalhador. Muito obrigado, presidente.

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.273 e 5.218/2014 (À
sanção.).

Questão de Ordem
O deputado Gilberto  Abramo -  Sr.  Presidente,  ouvi  atentamente  as  palavras  do

deputado  Duarte  Bechir,  não  apenas  as  dele,  mas  também  as  de  tantos  outros
parlamentares durante este semestre. Por muitas vezes, ouvimos alguns afirmarem
que o governo federal não dá a devida atenção ao governo de Minas pelo fato de ele
ser do PSDB. Na semana passada, já disse da tribuna que discordo disso, visto que
muitos  investimentos  não  foram  feitos  porque  faltou  boa  vontade  do  governo  na
elaboração dos seus projetos. Ao mesmo tempo, ainda que seja uma colocação um
tanto quanto esdrúxula, seria o sujo falando do mal lavado. Por quê? Diz-se que o
governo federal não dá a devida atenção ao governo do Estado por ele ser do PSDB.
Então,  este  governo,  na  pessoa  do  Sr.  Danilo  de  Castro,  deveria  dar  exemplo
contrário, mas não é o que faz. Exemplo disso é o caso de Medina. O ProMunicípio



918
____________________________________________________________________________

foi publicado no valor de R$700.000,00 para esse município. Porém, no dia seguinte,
saiu uma publicação cancelando o que já havia sido publicado. Questionei o porquê
de se cancelar o ProMunicípio. A alegação é que não havia assinatura do presidente
do conselho. Perguntei quem era o presidente do conselho e me disseram que era o
Sr. Danilo de Castro.  Quer  dizer,  ele assinou o cancelamento do ProMunicípio da
cidade de Medina. Por quê? Porque o deputado majoritário dessa cidade é do PRB e
faz parte do bloco de oposição. Ora, se questionam o governo federal, por que não
questionam a conduta do secretário Danilo de Castro? Eu disse e volto a afirmar, Sr.
Danilo, que esse tipo de conduta, de política, me dá nojo, sabe por quê? Porque o
cancelamento desse ProMunicípio não prejudicou este parlamentar, não me retirou
nenhum voto, prejudicou, sim, a população daquela cidade. Essa é a consideração
que  você  tem  para  com  o  povo  mineiro.  Se  esse  secretário  tivesse  alguma
consideração,  trataria  os  municípios  de  forma  diferenciada,  faria  valer  o  que  os
deputados aqui pregam, que é um governo que trata a todos de igual modo. Mas
essa não é a realidade. Não tem problema. Não há tempo suficiente para revertermos
esse quadro, mas, no ano que vem, os recursos que nós buscaremos no governo
federal serão suficientes para calar a sua boca. Obrigado, presidente.

Declarações de Voto
O  deputado  João  Leite  -  Votei  favoravelmente  à  LDO.  A  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias traz uma marca muito forte do governo de Minas, que é o investimento
na infraestrutura,  na base do estado. Lembro-me, líder  Mourão,  quando assumi a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes em 2003: tínhamos 54 municípios
nos Jogos Escolares de Minas Gerais.  Neste  ano fechamos com 756 municípios.
Para  termos  uma mudança  no  esporte  brasileiro,  para  termos  uma  mudança  na
educação, é fundamental invertermos as prioridades no Brasil e investirmos na base.
O  nosso país  vem  de  uma competição  importantíssima,  a  Copa  do  Mundo.  E  o
esporte brasileiro sai  dessa Copa do Mundo humilhado.  O Brasil  está humilhado.
Alguns  querem  fazer  crer  que  essa  foi  a  Copa  das  Copas.  Sei  bem  o  que  é
humilhação.  Um  goleiro,  líder  Mourão,  passa  por  algumas  humilhações  na  sua
carreira. O que a humilhação produzia em mim enquanto atleta? Uma vontade maior
de  treinar,  de  me preparar,  de  melhorar.  Mas  vejo  aqui,  pelos  discursos,  que  a
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humilhação que o Brasil sofreu agora não mudou nada. Achamos que realizamos a
Copa das Copas, achamos que somos os melhores, que o Brasil deu um show para
os estrangeiros. Mas isso não é verdade. Se o Brasil realizou uma Copa do Mundo,
foi especialmente por causa dos estados e municípios, por causa da Polícia Militar de
Minas Gerais. Estamos com uma reunião na Comissão de Direitos Humanos agora
porque alguns acham que os policiais chegaram ao seu limite, porque estiveram nas
ruas durante 24 horas para que a Copa fosse realizada. Mas alguns sobem aqui para
dizer que foi a Copa das Copas. O que fez o governo brasileiro? O governo brasileiro
ajudou o Brasil  a ficar humilhado nesse momento. Os atletas brasileiros perderam
valor no mercado por causa dessa derrota que o Brasil sofreu. É lamentável o que
está acontecendo com o esporte brasileiro. E por que isso? Porque há uma prioridade
para  os  recursos  federais.  Qual  é  a  prioridade  do  PT?  O  PT  quer  investir  no
Corinthians. Dá R$1.000.000.000,00 para a construção do estádio do Corinthians. Dá
R$40.000.000,00  da  Caixa  Econômica,  um  banco  social,  um  banco  destinado  a
construir moradias e saneamento. O governo federal pega R$40.000.000,00 da Caixa
e  coloca  na  camisa  do  Corinthians,  mais  R$40.000.000,00  para  a  camisa  do
Flamengo. Que interesse tem isso para a criança e para o jovem de Medina, que está
na escola e não tem uma bola, não tem um espaço esportivo? É aí que tem que estar
o  investimento  do  dinheiro  público,  e  não  no  Corinthians,  para  contratar  um
centroavante da seleção peruana, o Paolo Guerrero, que ganha R$500.000,00 por
mês. É um escândalo a prioridade do governo do PT. A prioridade precisa estar na
base,  na  escola  pública,  onde devem  ser  construídos  espaços  esportivos  para  o
treinamento das crianças e dos jovens e para a formação de técnicos para esporte.
Mas o PT gosta do superlativo,  e eu já  gosto mais da humilhação.  O Brasil  está
humilhado, o esporte brasileiro está humilhado. Neste momento em que o esporte
brasileiro está humilhado, o PT fala da Copa das Copas,  e diz que tudo foi uma
maravilha.  O  Brasil  sofreu  a  maior  derrota  da  história  das  Copas  do  Mundo.
Perdemos  de  7x1  da  Alemanha;  o  País  do  futebol  perdeu.  Vamos  cair  na  real,
pessoal.  O  nosso  futebol  e  o  nosso  esporte  não  são  mais  aqueles.  Falta  base,
deputado  Wander  Borges.  Falta  base,  deputado  Rômulo  Veneroso.  V.  Exas.  são
construtores de base, investem na base, no trabalho com crianças. Sabemos onde é
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preciso investir, mas o governo federal quer investir em grandes estádios. Para que
serve o grande estádio para a criança que está na escola e que será formada como
atleta de futebol, de vôlei, de basquete, de ginástica ou de atletismo? Onde está o
parque esportivo das vilas e comunidades? Onde vamos treinar e formar os nossos
técnicos? O Brasil saiu de uma derrota soberbo e arrogante. E esse também é um
discurso arrogante. Neste momento, todos deveríamos estar humilhados e buscando
uma revolução no esporte brasileiro. Faltam dois anos para as Olimpíadas, e já estão
preocupados  em  construir  a  Vila  Olímpica,  emergencialmente.  De  novo  e
infelizmente, veremos o desvio de recursos públicos, porque isso será feito a toque
de caixa. E onde estão as equipes brasileiras? Qual é a nossa equipe de atletismo?
Onde  estão  os  investimentos  para  as  equipes  brasileiras?  Quem  são  os  nossos
técnicos? Vocês  os  conhecem? O nosso técnico  da  ginástica  é  um  ucraniano;  o
técnico da ginástica artística é um russo; e ainda há um técnico que é cubano. É isso
que está acontecendo no Brasil.  E a formação dos nossos técnicos? Onde está a
universidade  pública,  para  formar  os  nossos  técnicos?  E  os  laboratórios  das
universidades públicas, para que os nossos atletas se tornem atletas de ponta? Não
aprendemos  a  lição,  deputados  Wander  Borges  e  Bonifácio  Mourão.  Deveríamos
estar humilhados, e não com essa arrogância toda que vemos neste Plenário: a Copa
das Copas. Não deu tudo certo. Perdemos de 7x1 para a Alemanha e de 3x0 para a
Holanda, e ainda estamos cheios de arrogância. Tínhamos de estar humilhados e nos
voltar para as escolas de Sabará, Valadares e Araxá e investir no espaço esportivo,
nos  campos  de  futebol.  Os  professores  de  educação  física  precisam  ser  melhor
treinados para preparar as nossas crianças e os nossos jovens. Entretanto, não é
isso que acontece. Achamos que somos os maiores: “Fizemos a Copa das Copas;
vieram  não  sei  quantos  estrangeiros  para  o  Brasil”.  Acorda,  Brasil;  acordem,
brasileiros. Perdemos de 7x1 e devemos fazer uma revolução, investir nos times de
futebol amador e também nas escolas, onde estão mais de 90% das nossas crianças
e dos nossos jovens. Este é um Brasil que tem de aceitar o seu lugar. Está humilhado
e precisa mudar.

A  deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Deputados  e  deputadas,  enquanto  vários
parlamentares que me antecederam falavam, estive pensando que o grande desafio
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da política, com “p” maiúsculo, é sermos capazes de ser situação ou oposição na
verdade. A situação e a oposição são importantíssimas numa democracia, para fazer
avançar os projetos sociais e a nossa sociedade. Os governos têm o controle social.
Nenhum governante  de  qualquer  partido pode governar  bem sem controle  social.
Aliás,  um  dos  controles  iniciais  muito  importantes  são  os  parlamentos  e  os
parlamentares, que têm o importante papel da fiscalização, sobretudo a oposição.
Devemos ter muita clareza quanto a isso. Devemos dizer não à mentira e à meia-
verdade. Temos de fazer oposição ou defender o governo, mas sempre na verdade.
Esse  é  o  grande  desafio  que  deixo  a  todos  aqueles  que  nos  assistem  pela  TV
Assembleia.  Quero  lembrar  que  precisamos  ter  informações  precisas.  O  povo
brasileiro é sábio, tem sabedoria. Ele sabe distinguir a verdade da mentira. Mesmo
quando parte da mídia manipula as informações, o povo começa a questioná-las e
criticá-las. Quero lembrar da atitude republicana da presidente Dilma, que distribuiu
máquinas e equipamentos a todos os municípios do País,  independentemente do
partido político ou do seu prefeito ou dos seus governantes. Quero lembrar que hoje
no Brasil temos mais de 7 milhões de jovens fazendo cursos técnicos pelo Pronatec.
Não me canso de dizer e reafirmar esses dados. Imagina em médio prazo o que isso
significará  para  o  povo  brasileiro.  Há  também  mais  de  2  milhões  de  estudantes
fazendo curso superior pelo ProUni, cursos como engenharia e medicina, cursos que
famílias pobres nunca poderiam pagar para seus filhos. Queremos lembrar o projeto
que  foi  tão  criticado  pela  oposição,  o  projeto  dos  médicos  que vieram  de outros
países, inclusive Cuba. Vários países do mundo utilizam médicos estrangeiros até
que a própria sociedade possa preparar seus profissionais. Com o ProUni realmente
teremos muitos e muitos médicos brasileiros e talvez no futuro não precisaremos de
tantos  estrangeiros.  Temos  viajado  pelos  municípios  mineiros  e  visto  como  a
população tem recebido, como tem acolhido bem os médicos estrangeiros, pois não
tinham nenhum na sua cidade. No interior não tínhamos esses profissionais. Também
não  tínhamos  número  suficiente  de  brasileiros.  Não  é  que o  governo  não queira
contratar brasileiros. Também queremos lembrar que, em toda a história do brasil,
tínhamos ate então, antes do Lula, cento e poucas escolas técnicas federais. Hoje
temos,  deputado  Ulysses  Gomes,  mais  de  400 escolas  técnicas.  Quantas  outras
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universidades  federais  foram  ampliadas?  Então  isso  tem  que  ser  dito.  Isso  é  a
verdade dos fatos. Contra fatos não há argumento. Então é preciso que nós, nesta
Casa, nesse período de eleições, possamos realmente cumprir o papel de Situação e
de  Oposição,  com  fatos.  Devemos  dizer  quais  são  os  pontos  positivos  do  atual
governo que está aí, quais são os pontos que podemos e queremos questionar para
avançarmos  mais.  Precisamos  fazer  isso.  Contudo,  faremos  isso  pela  verdade,
porque realmente não há como contestar os fatos. Então quero deixar, nesta Casa,
esse grande desafio para todos nós, porque isso engradece o Parlamento mineiro,
isso  engradece  realmente  nossa  sociedade  e  o  respeito  à  população  mineira.
Falamos isso da tribuna para que possamos ter essa consciência. Vamos pegar os
fatos e contrapor, situação e oposição, o que é avanço e o que é dificuldade. Tenho
pesquisado: muitos países têm conseguido fazer política com “p” maiúsculo mais do
que nós, em Minas Gerais e no Brasil. Temos um grande desafio. Realmente o povo
está cansado e repudiando os políticos, e para resgatarmos essa credibilidade um
passo fundamental será realmente falar a verdade, seja contra ou a favor. Devemos
ter coragem de falar a verdade, e não manipular os fatos. Obrigada.

O presidente (deputado Wander Borges) - Com a palavra, para declaração de voto,
o deputado Bosco.

O deputado Bosco - Sr. Presidente, que dirige os trabalhos desta reunião, deputado
Wander  Borges,  deputados  e  deputadas,  público  e  telespectadores  que  nos
acompanham pela TV Assembleia, de forma bastante breve, gostaria de manifestar a
alegria e satisfação de estarmos aqui hoje encerrando a primeira parte dos trabalhos
deste semestre, com a aprovação dos projetos que apreciamos nesta manhã, nesta
reunião, e com a votação da nossa LDO, que é o rascunho da proposta orçamentária
para o exercício de 2015. Sr. Presidente, a exemplo dos deputados e deputadas que
me antecederam, gostaria de fazer uma breve análise deste momento, sobretudo do
pós-Copa. Muitas coisas aconteceram nos últimos meses, antes da Copa. Sabemos
que muitas coisas aconteceram de forma positiva, e muitas outras, de forma negativa.
Gostaria de dizer a todos os mineiros e mineiras, sobretudo a todos os brasileiros,
que espero que os preparativos e realização desta Copa no Brasil possam servir de
exemplo, sobretudo a ação do nosso povo. Se podemos dizer que essa Copa foi um
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sucesso no Brasil  e  altamente  avaliada de forma positiva  pelos  turistas  que aqui
estiveram,  isso  não  se  deve  ao  governo federal  de  forma alguma,  mas ao povo
brasileiro,  que é acolhedor e sabe receber os visitantes. Este povo recebeu muito
bem os turistas nos hotéis, nos bares, nos restaurantes e pelas ruas de Minas Gerais
e do Brasil. Caro presidente, deputado Wander Borges, aproveito esta oportunidade
para parabenizar, em primeiro lugar, os mineiros, que souberam muito bem receber
os visitantes, que saíram daqui satisfeitos, e também todos os brasileiros. Esperamos
que  esse  exemplo  de  receptividade  possa  servir  também  para  os  governantes,
sobretudo para o governo federal. O deputado Alencar da Silveira Jr., logo no início
da reunião, falou sobre o trabalho diferenciado da aviação brasileira no decorrer da
Copa. Sabemos que isso aconteceu por exigência da Fifa. Caro deputado Alencar da
Silveira Jr., durante a Copa, a aviação seguiu o padrão Fifa. Esperamos que esse
padrão  Fifa,  exigido  e  implementado  na  aviação  brasileira,  possa  ser  também
implementado na saúde do Brasil, que está estrangulada. Não há leitos em UTI para
atender  pacientes  que  sofrem  AVC  ou  algum  problema  que  necessite  desse
tratamento. Milhares de pessoas em Minas Gerais e em todo o Brasil estão morrendo
nas filas e nos leitos dos hospitais, aguardando vaga em UTI. Isso também acontece
na educação. O governo federal fala tanto em educação, mas, na prática, sabemos
que há ainda muito a fazer por Minas Gerais e pelo Brasil. Caro presidente, gostaria
de fazer essas breves considerações, mas, acima de tudo, gostaria de parabenizar o
povo brasileiro pela contribuição nessa Copa realizada no Brasil.

O  deputado  Ulysses  Gomes  -  Sr.  Presidente,  deputadas,  deputados,
telespectadores  da  TV Assembleia,  pessoas  que  nos  acompanham  pela  internet,
votamos agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quero registrar alguns avanços que
foram conquistados a  partir  das emendas do nosso bloco Minas sem Censura,  o
bloco  de  oposição  na  Assembleia,  composto  pelo  PT,  PMDB  e  PRB;  emendas
fundamentais  para  garantirmos  conquistas  importantes,  sobretudo  para  algumas
categorias do nosso Estado, como, por exemplo, nas áreas da saúde e da educação.
Aprovamos emendas que, a partir de 2015, vão garantir a obrigatoriedade, apesar de
isso já ser constitucional, de o governo cumprir o mínimo de investimento nas áreas
da saúde e da educação, que esse governo tucano, que está no poder no nosso
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Estado de Minas Gerais há 12 anos, não cumpre. A dívida estrondosa que o governo
tem  com  as  área  da  saúde  e  da  educação  gera  nada  mais,  nada  menos  as
dificuldades que cada cidadã e cada cidadão vivem em cada canto do nosso Estado,
seja no atendimento à saúde, seja nos serviços da educação prestados nas nossas
escolas  estaduais.  No que diz  respeito às  escolas,  Sr.  Presidente,  podemos  falar
tanto  no  reconhecimento,  na  valorização  dos  nossos  profissionais  da  educação
quanto na precariedade da infraestrutura das nossas escolas. A consequência disso é
que a nossa juventude vem sendo deixada de lado cada vez mais. Alguns municípios
vão além da sua obrigação de investir o mínimo de 25% no ensino fundamental e
garantem  às  nossas  crianças  qualidade  de  ensino  na  maioria  dos  municípios  do
nosso país e do nosso Estado. E o governo federal também investe cada vez mais
nas  nossas  escolas  federais,  nos  cursos  técnicos.  Porém,  no  meio  disso,
adolescentes ficam sem investimento,  o que,  obviamente,  gera  conflitos  cada vez
maiores  na  sociedade  mineira.  Isso  tudo  é  fruto  desse  governo  que  engana  a
população,  sobretudo  com  o  controle  que  tem  da  mídia  mineira.  Votamos
favoravelmente à LDO, Sr. Presidente, porque, apesar das mentiras que o governo
prega, é fundamental que apoiemos alguns avanços, como, por exemplo, esses dois
fatores  que  acabei  de  citar.  Infelizmente  é  importante  que  a  população  que  nos
acompanha  tenha  consciência  de  que,  nesse  período  eleitoral,  por  um  lado,  há
desespero, mas, por outro, a tentativa de enganar ainda mais a população sobre o
que de fato acontece. Ouvimos aqui  algumas declarações absurdas de deputados
que me antecederam, que falaram mentiras do governo federal. É impressionante a
capacidade de  algumas  pessoas,  seja  do  atual  governo,  seja  de  alguns de seus
apoiadores nesta Casa, deputados que apoiam a base do governo, de querer apontar
o dedo e medir a ação do outro, costumo dizer, pela sua própria régua. Ou seja, como
se trata de um governo mentiroso, corrupto, que engana a população cada vez mais,
que não investe o que é obrigatório, tende a dizer que o outro é também. Então, desta
tribuna ou nessas eleições, não venham querer dizer da incapacidade do governo
federal  nas grandes  transformações que ele  fez para  o  Brasil  e  para a  vida  das
pessoas. É óbvio que ainda temos muito o que fazer. Uma história de mais de 500
anos não se transforma na totalidade em apenas 12 anos. Iniciamos uma grande
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transformação  no  Brasil  com o  governo  do presidente  Lula  e  com o  governo  da
presidenta  Dilma  e  vamos  continuá-la  com  o  apoio  do  povo  brasileiro  e  com  a
construção desse processo eleitoral. Vamos levar às ruas, às casas um debate claro,
verdadeiro, sobre o que aconteceu no Brasil na Copa, nas transformações, olho no
olho,  de  cabeça  erguida,  reafirmando  os  compromissos  que  temos  com  o  povo
brasileiro de continuar  desenvolvendo o País,  continuar  transferindo renda,  dando
dignidade às famílias, que, cada vez mais, estão melhorando de vida. Tenho certeza
de  que  só  quem  conseguiu  mudar,  iniciar  essa transformação  tem  capacidade e
condições de continuar avançando. É isso que vamos fazer no Brasil  e em Minas
Gerais, Sr. Presidente, com a mudança que vamos implementar aqui.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  inicialmente,  gostaria  de
cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia, que criamos, que criei. Naquela
tribuna,  há 18 anos -  poucos deputados daquela época estão hoje nesta Casa -,
pedimos a criação dessa TV. Foi a primeira do Brasil, como está registrado nos anais
da  Casa.  Naquela  época,  o  presidente,  deputado  Agostinho  Patrus,  criou  uma
comissão formada pelo deputado Alencar da Silveira Jr., pelos deputados Navarro e
Ajalmar, que não estão aqui mais. O diretor-geral da Casa era o Dalmir de Oliveira.
Então,  iniciamos  os  estudos.  Naquela  época,  havia  500  TVs  a  cabo  em  Belo
Horizonte. Tínhamos de comprar para ter TV a cabo, hoje é um sucesso. Hoje a TV
está  no  satélite,  está  indo  embora.  Tive  a  oportunidade  de  participar  de  vários
programas na Câmara Federal, quando foi inaugurada a TV de lá, e mostrava o nosso
exemplo, a nossa TV era a melhor, a mais qualificada de todo o Brasil. Quero deixar
bem claro que ainda estou na política porque gosto de fazer política. Nos meus 26
anos  de  vida  pública  sempre  trabalhei  com  projetos  polêmicos  que  mudaram  os
costumes dos brasileiros. Cito a Lei Antifumo e o passe em ônibus para pessoas com
mais de 65 anos. O projeto ficou parado nesta Casa por 18 anos. Conseguimos fazer
uma negociação.  O passe foi  aprovado a pedido do deputado Dinis  Pinheiro,  em
negociação com o governador e com o presidente do sindicato. Devemos deixar isso
bem claro. A aprovação do projeto não poderia refletir no preço das passagens de
ônibus do trabalhador, aquele que utiliza transporte público para trabalhar. Há mais de
oito anos falo sobre a desoneração das passagens de ônibus. Não podíamos fazer
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nada que onerasse ainda mais  o trabalhador.  Ao contrário,  devemos desonerá-lo,
acabar com os impostos, porque 47% do preço da passagem vai para os governos
federal e estadual. Não poderia haver imposto sobre o preço do pino, do parafuso da
roda do transporte público.  Assim,  o  valor  das passagens poderia  diminuir.  Como
disse, estou aqui ainda porque gosto de fazer alguma coisa em prol da população,
gosto de trabalhar por nossa gente. Nunca tive a intenção de ser deputado federal,
que  vai  para  Brasília.  Fico  aqui  porque  trabalho  próximo  do  belo-horizontino,  da
população  mineira.  Quanto  à  discussão  sobre  a  Copa  do  Mundo,  tenho  a
oportunidade de dizer em todos os lugares aonde vou que a Copa do Mundo foi um
sucesso, o povo brasileiro soube receber muito bem os estrangeiros. Houve sucesso
na comunicação e no transporte. Quisera Deus que houvesse isso antes e depois da
Copa do Mundo. Temos de nos lembrar que existe roubalheira, vamos no popular.
Houve roubalheira, sim, nas construções que aí estão. A Copa do Mundo poderia ser
sucesso  absoluto,  se  não  fossem  os  erros  durante  a  sua  preparação.  Sempre
perguntamos: por que construíram um estádio em Manaus daquele jeito? Ali tinha de
ter  sido  feita  uma arena multiúso,  com uma passarela  para  a  Festa  do  Boi,  que
sempre acontece. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não
terão problemas com o estádio, porque têm futebol para isso. Estamos vendo agora a
subida do América para a série A. Em Minas Gerais,  há três grandes times. Com
certeza, nos próximos cinco anos, o América será um dos maiores times do País,
porque ali está sendo feito planejamento para a construção de um novo América, que
vai ter receita. Sr. Presidente, peço a V. Exa. um pouco mais de tempo para completar
o meu raciocínio. Não pode haver mais o que ocorreu durante a preparação da Copa,
ou  seja,  superfaturamento  dos  estádios,  roubalheira.  Infelizmente  o  PT  está  em
Brasília e nunca teve tanto dinheiro como agora. Em relação ao problema de médico,
que foi dito aqui, não há médicos no Brasil porque não há faculdades no País. Tantas
pessoas querem cursar medicina, mas não conseguem entrar em uma faculdade, por
falta de apoio do governo. Se houvesse escolas de medicina para essas pessoas,
com certeza haveria médicos no nosso extenso país. V. Exa., em todas as nossas
conversas, lembra-se de que o Brasil precisa investir em educação. Sr. Presidente, o
João Leite falou de futebol. Assisti com a minha família, a minha esposa, o Arthur e a
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Júlia ao vexame daquele jogo. Antes disso, já falávamos que não podíamos mais
levar os garotos para fazer futebol no América, no Atlético e no Cruzeiro. O menino
não  pode  mais  ficar  no  alojamento,  com  alimentação,  cama e  escola,  porque  o
Ministério Público, o governo disse que isso é trabalho infantil. Mas o menino pode
vender droga; então, isso tem de mudar. A Dilma tem de falar que temos de voltar a
formar grandes jogadores. Não pode ocorrer na Federação Mineira de Futebol o que
aconteceu. Os seus dois últimos presidentes foram retirados do cargo pela Justiça -
os telespectadores e os deputados vão se lembrar disso, do Elmer Guilherme e do
Paulo Schettino, que foi colega nosso. O que ocorre? A Federação Mineira é viciada.
Você que trabalha com esporte, com futebol amador na sua cidade não pode ser
candidato a presidente da federação. É o único lugar onde, para ser presidente, é
preciso  ter  4  assinaturas  dos  12  times.  O  que  ocorre?  Na  época  da  eleição,  o
presidente colhe nove assinaturas, e acabou. Para finalizar, muita coisa tem de ser
mudada no País. Ainda continuo na política porque espero que possamos fazer um
futuro melhor para os nossos filhos e netos. Ainda falta prato de comida na mesa do
meu eleitor, do eleitor mais carente, bem como médico e educação. O Brasil tem jeito.
Vamos mudar os nossos costumes, começando pela nossa cidade, dando exemplo
ao nosso Estado e mostrando ao País que, com trabalho, educação e, acima de tudo,
força, dignidade e seriedade com a coisa pública, podemos fazer um futuro melhor
para os nossos filhos e netos. Muito obrigado.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente e todos que nos acompanham em casa,
acabamos  de  votar  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  que  estabelece  metas
importantes  em  relação  às  políticas  públicas  no  Estado  de  Minas  Gerais,  e  não
poderia deixar de dizer que os pronunciamentos anteriores pautaram a conjuntura
nacional  e  a Copa do Mundo.  Mas gostaria  de focar  a  nossa atenção em nosso
Estado,  porque  somos  deputados  estaduais,  com  a  responsabilidade de elaborar
projetos e acompanhar os atos do Poder Executivo estadual, do governo do Estado.
Por diversas vezes, essas discussões sobre a conjuntura nacional, sobre a Copa são
importantes, mas, muitas vezes, tiram o foco do nosso trabalho aqui e do nosso papel
constitucional. Gostaria de ressaltar questões gravíssimas que enfrentamos: devemos
continuar  lutando  contra  os  descasos  existentes  em  todas  as  áreas  de  políticas
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públicas no Estado de Minas Gerais. Uma delas, que quero ressaltar, e por isso a
discussão  anterior  acaba  tirando  o  foco  de  uma  questão  muito  séria,  e  sempre
batemos  nessa  tecla,  é  a  importância  de  respeitar  os  nossos  trabalhadores  da
educação. O Estado de Minas não paga o piso salarial  nacional,  que é lei,  e é o
vencimento básico. O Estado não paga o piso, e os professores estão agonizando,
em  uma  situação  deplorável.  Nosso  governo  não  atende  aos  professores,  não
respeita a lei, não investe em educação, não cumpre o mínimo constitucional com a
educação e, muito menos,  com a saúde,  que foi  muito debatida aqui  também. O
Estado coloca investimentos realizados em outras áreas,  na conta da saúde,  que
acaba sendo um verdadeiro desvio de recursos do orçamento da saúde, que deve ser
investido diretamente na saúde. Temos aqui, infelizmente, toda a imprensa noticiando
a morte de quatro trabalhadores em explosão de fábrica de fogos. Essa é uma entre
tantas outras tragédias, como em Bandeira do Sul, que matou 16 jovens por conta da
precariedade da rede elétrica daquela cidade. Isso é omissão do Estado. Lembrando
dessa tragédia em Santo Antônio do Monte, ressaltamos o descaso do governo do
Estado, porque não temos unidade de Corpo de Bombeiros em praticamente todas as
cidades do Estado. Há pouquíssimas unidades do Corpo de Bombeiros. Essa é uma
questão muito séria, e o governo deveria se atentar a ela. Em um Estado com 853
municípios, não temos atendimento, em grande parte do Estado, do serviço de Corpo
de  Bombeiros.  Também  a  Polícia  Civil  encontra-se  em  situação  lastimável,  em
condições precaríssimas de trabalho e de renda. Se o prefeito não coloca gasolina na
viatura  da  Polícia,  ela  não  roda.  Não  temos  segurança  pública.  As  sedes,  que
abrigam as delegacias, estão caindo aos pedaços, sem as mínimas condições para
atender à população. Isso é realmente muito sério,  sem falar  que enfrentamos, e
quero ressaltar que sempre batemos nessa tecla, a maior carga tributária do Brasil.
Será que é assim que querem governar  o nosso país? Vamos ter  a maior  carga
tributária do mundo? Os impostos estaduais, que incidem na energia elétrica, sobre a
conta de luz, chegam a 42%, em um serviço essencial.  Nosso Estado apresentou
inúmeras  resistências  para  evitar  baixar  o  valor  da  conta  de  luz  em  nossas
residências. Todos os anos fazemos o enfrentamento em relação à nossa conta de
luz, que é muito cara, para evitar aumentos abusivos, que sacrificam o nosso povo.
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Falando em carga tributária, os custos de produção em Minas Gerais são muito altos,
o que acarreta o fechamento de milhares de postos de trabalho. Temos de focar a
nossa  atenção  em  nosso  Estado,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  pois  enfrentamos
muitos problemas com a ausência de políticas públicas em todas as áreas, como na
cultura e no esporte, que foi tão falado aqui. Não temos políticas efetivas no Estado
para  desenvolvimento  do  esporte  nem  para  moradia,  educação,  saúde.  Ou  seja,
áreas  prioritárias  estão  abandonadas  pelo  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais.
Queria apenas lembrar a questão da Copasa: em quantos e quantos municípios o
serviço da Copasa tem uma tarifa caríssima, abusiva e os cidadãos pagam todas as
taxas, inclusive de esgoto, e simplesmente não recebem o serviço de tratamento de
água? Nossas  escolas  estaduais  estão  caindo  aos  pedaços.  Precisamos  voltar  a
atenção para a nossa responsabilidade, que é legislar e também acompanhar os atos
do Poder  Executivo,  missão que temos de concluir.  Somos deputados até  o final
deste ano e não podemos tirar  o foco do nosso trabalho, que é atuar em prol  do
desenvolvimento  do  Estado de Minas.  Muito obrigado,  Sr.  Presidente.  Em agosto
retornaremos com as reuniões ordinárias.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, 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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014
Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac e

Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da
liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, a
deputada Liza Prado e os deputados Tony Carlos, Antonio Lerin,  Adelmo Carneiro
Leão e Ulysses Gomes. Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo
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Lamac,  declara aberta  a reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a debater a implantação de gasoduto em Uberaba,
previsto para atender uma unidade de fertilizantes fosfatados conhecida como fábrica
de amônia da Petrobras, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Beatriz  da  Silva
Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais; e os Srs.
Guilherme  Augusto  Duarte  Faria,  superintendente  de  Política  Energética,
representando  Rogério  Nery  de  Siqueira  Silva,  secretário  de  Desenvolvimento
Econômico;  Sérgio  da  Luz  Moreira,  gestor  do  projeto  do  gasoduto  de  Uberaba,
representando o Sr.  Djalma Bastos de Morais,  diretor-presidente da Cemig;  Paulo
Piau, prefeito do Município de Uberaba; Anderson Adauto, ex-prefeito do Município de
Uberaba;  Jairo  Nogueira  Filho,  coordenador-geral  do  Sindicato  Intermunicipal  dos
Trabalhadores  na  Indústria  Energética  de  Minas  Gerais  e  dos  Trabalhadores  na
Indústria de Gás Combustível de Minas Gerais; José Maria dos Santos, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e
em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais;  Franklin  Moreira Gonçalves,
presidente  da  Fundação  Nacional  dos  Urbanitários,  que  são  convidados  a  tomar
assento à mesa. Registra-se a presença da deputada Luzia Ferreira e do deputado
Pompílio Canavez. A presidência concede a palavra ao deputado Adelmo Carneiro
Leão, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da 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 10.411/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública no Município de Ponte Nova para debater a realidade urbana e rural  dos
municípios  da  região  do  Vale  do  Piranga,  objetivando a  elaboração de um  plano
estratégico de desenvolvimento econômico territorial;
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nº 10.412/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  no  Município  de  Viçosa  para  debater  a  realidade  urbana  e  rural  dos
municípios  da  região  do  Vale  do  Piranga,  objetivando a  elaboração de um  plano
estratégico de desenvolvimento econômico territorial;

nº 10.413/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  no  Município  de  Viçosa  para  dar  prosseguimento  aos  debates  sobre  a
realidade urbana e rural dos municípios da região do Vale do Piranga, objetivando a
elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento econômico territorial;

nº  10.414/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  política  de  habitação  em  Belo  Horizonte,
considerando as reivindicações dos movimentos sociais, a recente ocupação da sede
da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte e o uso de força para
desocupação dessa sede;

nº 10.415/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  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 massa falida dessa empresa, tendo em vista a importância estratégica da área
para o sistema de mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A presidência interrompe os trabalhos. Reaberta a reunião, registram-se a presença
dos deputados Paulo Lamac, Duarte Bechir (substituindo a deputada Luzia Ferreira,
por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado
Pompílio Canavez, por indicação da liderança do MSC). Ainda na 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, os
seguintes requerimentos:

nº  10.434/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  seja  designado
representante desta comissão para participar do 1º Seminário e Congresso do Fórum
Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da Regional Sul de Minas, a ser
realizado nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2014 no Município de Estiva;

nº 10.435/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
ao  Ministério  Público  da  União  e  ao  Ministério  Público  do  Estado  as  notas
taquigráficas desta reunião;
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nº  10.436/2014,  da  deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  o  aumento  expressivo  das  situações  de  violência
contra a mulher no Município de Nanuque;

nº 10.437/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido de providências  para  aumentar  o efetivo
policial e melhorar a infraestrutura da Polícia Militar no Município de Monte Verde e
região, tendo em vista o crescimento da criminalidade;

nº 10.438/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja encaminhado ao
Tribunal de Justiça pedido de providências para a instalação das Comarcas de Mato
Verde e de Jaíba, criadas formalmente há vários anos;

nº 10.439/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja encaminhado à
Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  aumentar  o  efetivo  policial,
melhorar a infraestrutura no Município de Monte Verde e região, e executar ações de
inteligência  com  o  objetivo  de  reduzir  assaltos,  tráfico  de  drogas  e  crimes
relacionados.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2014
Às 9h15min, comparece na sede da Associação dos Municípios da Micro Região do

Vale do Piranga, em Ponte Nova, 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, dada-a por aprovada e
a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a realidade
urbana e rural dos municípios da região do Vale do Piranga, objetivando a elaboração
de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Territorial.  A presidência
interrompe os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Suely de  Ramos
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Silveira, diretora do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável da
Universidade Federal  de  Viçosa;  e os  Srs.  Paulo Augusto  Malta  Moreira,  prefeito
municipal  de  Ponte  Nova;  Bruno  Tavares,  professor  da  Universidade  Federal  de
Viçosa;  José  Adalberto  de  Resende,  secretário  executivo  da  Associação  dos
Municípios da Microrregião do Vale do Piranga, que são convidados a tomar assento
à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações  iniciais.  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, 16 de julho de 2014.
Paulo Lamac, presidente.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE JULHO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 17/7/2014
Presidência do Deputado Almir Paraca

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados:
Almir Paraca - Fábio Cherem.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Almir Paraca) - Às 14h3min, a lista de comparecimento não

registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária do dia 5 de
agosto, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será
publicada na edição do dia 5/8/2014.).

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais

do  Estado  de  Minas  Gerais  pelos  60  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº
8.053/2014, do deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº
8.255/2014, da deputada Liza Prado);

de congratulações com a Algar Mídia, localizada no 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 (Requerimento nº 8.319/2014, do
deputado Luiz Humberto Carneiro);
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de congratulações com a Algar Agro, localizada no Município de Uberlândia, por
estar situada entre as 20 melhores empresas para se trabalhar no Estado, segundo
pesquisa da companhia global Great Place to Work (Requerimento nº 8.320/2014, do
deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com a PGM Sistemas, localizada no Município de Uberlândia,
por  estar  situada  entre  as  20  melhores  empresas  para  se  trabalhar  no  Estado,
segundo  pesquisa  da  companhia  global  Great  Place  to  Work  (Requerimento  nº
8.321/2014, do deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com a Algar Telecom, localizada no Município de Uberlândia, por
estar situada entre as 20 melhores empresas para se trabalhar no Estado, segundo
pesquisa da companhia global Great Place to Work (Requerimento nº 8.322/2014, do
deputado Luiz Humberto Carneiro).

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 (Requerimento nº 8.323/2014, do deputado
Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com o Sr.  Marcílio  Eustáquio Santos pela posse no cargo de
vice-corregedor-geral de justiça do Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento nº
8.368/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Antônio Sérvulo dos Santos pela posse no cargo de
corregedor-geral  de  justiça  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  (Requerimento  nº
8.369/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr.  Pedro Carlos Bitencourt  Marcondes pela posse no
cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento nº 8.370/2014,
do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações com o Sr.  Fernando Caldeira  Brant  pela  posse no  cargo de
primeiro-vice-presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  (Requerimento  nº
8.371/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Kildare Gonçalves Carvalho pela posse no cargo de
2º-vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento nº 8.372/2014, do
deputado Ivair Nogueira);
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de congratulações com o Sr. Wander Paulo Marotta Moreira pela posse no cargo de
3º-vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento nº 8.373/2014, do
deputado Ivair Nogueira);

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 (RJ), Magé (RJ) e Piquete (SP) (Requerimento nº 8.480/2014, da Comissão
do Trabalho);

de  aplauso aos  batalhões  da  Polícia  Militar  sediados  na  RMBH pelos  esforços
empreendidos para manter a ordem e a segurança nos municípios durante a Copa do
Mundo 2014, mesmo tendo parte do efetivo policial  transferida para a Capital  por
ocasião  dos  jogos  no  Mineirão  (Requerimento  nº  8.488/2014,  da  Comissão  de
Segurança Pública);

de aplauso à Maj. Elizângela Aldrin Costa Ramos, lotada na 5ª Cia. de Polícia do 1º
Batalhão da Polícia Militar em Belo Horizonte, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade (Requerimento nº 8.490/2014, da Comissão de Assuntos Municipais).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE JULHO DE 2014

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 25/7/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Elias Dipe, em

15/7/2014, em Campinas (SP). (- Ciente. Oficie-se.)
Do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Gilberto

Aparecido Soares, Mosquito, em 20/7/2014, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Júlio César

Diniz Viana, em 20/7/2014, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento da Sra. Nelly Aguiar,

em 23/7/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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